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(Get.) Geert Anthierens  (Get.) Carl Decaluwé
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Namens de deputatie,

Stephaan Barbery
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mei-juni 2011   opmaak ontwerp - aanpassing na plenaire vergadering
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algemeen directeur
Geert Sanders

coördinator 
cel ruimtelijke planning en mobiliteit
David Vandecasteele
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Ilse Verstraeten
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Het ontwerp RUP is gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 26 september 2011.

De Secretaris, De Burgemeester,
C. De Meulemeester  H. Verkest

 zegel der gemeente

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat het ontwerp RUP voor eenieder ter inzage heeft gelegen
van 10 oktober 2011 tot en met 9 december 2011.

De Secretaris, De Burgemeester,
C. De Meulemeester  H. Verkest

 zegel der gemeente

Onderhavig RUP is gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 27 februari 2012.

De Secretaris, De Burgemeester,
C. De Meulemeester         H. Verkest

 zegel der gemeente
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inleiding

1. beslissing tot opmaak

De gemeenteraad van Wingene nam de gemotiveerde 
beslissing tot opmaak van het RUP lokaal bedrijven-
terrein Flandria in vergadering van 21 december 2009. 

2. motivering tot opmaak

Het ruimtelijk beleid heeft een nieuwe dimensie gekre-
gen met de opmaak van ruimtelijke structuurplannen 
en uitvoeringsplannen. 

De officiële procedure tot goedkeuring van het GRS 
Wingene is gestart met een openbaar onderzoek. Het 
openbaar onderzoek liep vanaf 6 augustus tot 15 no-
vember 2009. De gemeenteraad heeft het GRS Win-
gene definitief vastgesteld op 26 april 2010. Het ge-
meentelijk ruimtelijk structuurplan werd bij besluit van 
de deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 02 
september 2010 gedeeltelijk goedgekeurd.

Het structuurplan vormt het kader waarbinnen ver-
schillende visies en aanspraken op de ruimte worden 
geïntegreerd. De opbouw van een structuurplan is van 
abstract naar concreet. Om de visie te realiseren wor-
den in het bindend gedeelte acties voorgesteld. Deze 
acties krijgen uitvoering o.a. door middel van ruimte-
lijke uitvoeringsplannen. 

Het onderhavig gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
wordt opgemaakt in functie van de uitvoering van de 
bindende bepalingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan Wingene. Hierin werd vastgelegd dat er 
bijkomend aanbod lokaal bedrijventerrein wordt voor-
zien voor de planperiode tot 2017. 

Jarenlang heeft er zich in Wingene immers een gebrek 
van aanbod aan uitgeruste bedrijven-terreinen voor-
gedaan. Het aanbod aan recent uitgeruste bedrijven-
terreinen op Hille en Verrekijker was op korte termijn 
praktisch volledig uitverkocht. 

Het gemeentebestuur van Wingene wenst in functie 
van de lokale (en regionale) dynamiek een aanbod te 
ontwikkelen met een ijzeren voorraad aan bouwrijpe 
terreinen van minstens 3 jaar. Daarbij moet voldoende 
geanticipeerd worden op de lange ontwikkelingstijd 
van 5 jaar tussen bestemmingswijziging en verkoop 
van bouwrijpe loten. 

Er is nood aan bijkomende oppervlakte voor een nieuw 
lokaal bedrijventerrein enerzijds omdat er ruimte nodig 
is om ‘potentieel’ hinderlijke bedrijven op middellange 
termijn te kunnen herlokaliseren, anderzijds om aan 
nieuwe lokale bedrijven de mogelijkheid te bieden om 
zich op een geordende en georganiseerde manier te 
kunnen vestigen. Uit de behoefteraming is gebleken 
dat er voor de planperiode tot 2017 een bruto behoefte 
is van 12,9 ha, wat resulteert in een nettobehoefte van 
10,3 ha. 

Het gemeentebestuur van Wingene heeft de optie ge-
nomen om zodoende onderhavig gemeentelijk ruimte-
lijk uitvoeringsplan op te maken, teneinde tegemoet te 
kunnen komen en te beantwoorden aan de noden die 
zich stellen binnen het structuurondersteunend hoofd-
dorp Zwevezele - Hille op het vlak van behoefte aan 
lokale bedrijventerreinen. 

Verder wordt ook de problematiek aangepakt van de 
bedrijfsvestigingen die gelegen zijn aan de overzijde 
van de N50, gedeeltelijk in woongebied en gedeeltelijk 
in agrarisch gebied. Onderhavige bedrijfsvestigingen 

zijn steeds vergund geweest, maar liggen gedeelte-
lijk zonevreemd. Binnen onderhavig uitvoeringsplan is 
naar een passende ruimtelijke oplossing gezocht om 
bovenvermelde problematieken op te lossen.
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feitelijke ruimtelijke context

1. situering

Het RUP lokaal bedrijventerrein Flandria is gelegen 
langsheen de N50 Kortrijk-Brugge, tussen de kernen 
Zwevezele en Hille. De N50 is een regionale verbin-
dingsweg en loopt dwars door Zwevezele-Hille, bijge-
volg kent men hier een vlotte ontsluiting. 

Ten oosten van de N50 ter hoogte van Hille, zijn een 
aantal bedrijfsterreinen gesitueerd: namelijk Hille 
noord regionaal bedrijventerrein, Hille zuid lokaal be-
drijventerrein en Hille zuid regionaal bedrijventerrein. 

Het plangebied wordt begrensd door:
 � ten noorden: 

de Pastorijstraat met agrarisch gebied langs 3 
zijden omsloten door lintbebouwing (woongebied) 
en in het GRS aangeduid als woonreservegebied;

 � ten oosten: 
de Kortrijksteenweg N50 met aanpalende lintbe-
bouwing (woongebied) waarin diverse functies en 
activiteiten, zoals horeca, wonen, bedrijvigheid, … 
voorkomen;

 � ten zuiden: 
de Zonnebekestraat met aanpalend agrarisch 
gebied en verspreide (agrarische) bebouwing;

 � ten westen: 
de bebouwing (woongebied) langsheen de Rup-
senstraat.

Het RUP heeft een oppervlakte van ongeveer 09 ha 
50 are 96 ca.

Situering topografische kaart
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Situering plangebied en bedrijventerreinen Hille noord RO, 
Hille zuid LO en Hille zuid RO Bestaande ruimtelijke structuur op microschaal Zwevezele-Hille (bron: GRS - Groep Planning) 

 

Flandria
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2. bestaande ruimtelijke 
structuur

Het plangebied omvat volgende elementen:

 � Een momenteel agrarisch gebruik kennend 
gebied, gekenmerkt door weilanden met perceels-
randbegroeiingen onder de vorm van knotbomen 
en hagen. Op sommige plaatsen in het terrein is er 
een sterk niveauverschil aanwezig. In de westelijk 
gelegen uithoek van het terrein, ligt een poel. 

 � De Pastorijstraat, die het plangebied langsheen 
de noordzijde begrensd. Deze weg heeft momen-
teel een vrij smal profiel en komt uit op de N50. 
Langsheen deze weg is binnen de contouren van 
het plangebied een gracht gelegen en één gere-
noveerde woning. Ten westen van de woning staat 
een miniklantcabine van de gasmaatschappij, 

deze dient enkel als aansluiting van de bestaande 
woning (geen distributiecabine).

 � De N50 in noord-zuidrichting, waarlangs aan de 
oostelijke zijde Stevens bvba, de onderneming 
van Marnic Vannieuwenhuyse (sanitair – centrale 
verwarming) en het bouwbedrijf Vens gelegen 
zijn binnen de contouren van het plangebied van 
onderhavig RUP.

 � Aan de overzijde van deze activiteiten, dus aan de 
westelijke kant van de N50, zijn praktisch op de 
hoek gevormd met de Zonnebekestraat 5 wonin-
gen (waarvan 2 halfopen bebouwingen) gelegen. 
Bij één van de open bebouwingen is het bedrijf 
van Filip Deneweth ondergebracht. 

 � Aan de zuidelijke zijde wordt het gebied begrensd 
door de Zonnebekestraat, die eveneens een vrij 
smal profiel heeft.

2.1. nederzettingstructuur

Binnen het plangebied bevinden zich geen gebouwen 
die zijn opgenomen op de Vlaamse Inventaris van het 
Bouwkundig Erfgoed (vastgesteld d.d. 20-09-2010). In 
de onmiddellijke omgeving, nl. ten zuidwesten van het  
gebied situeert zich volgend vastgesteld bouwkundig 
erfgoed:

 � Hoeve met vrijstaande bestanddelen, Zonnebe-
kestraat 4 (R 206077);

 � Boerenhuis, Zonnebekestraat 7 (R 206078).

Vastgesteld bouwkundig erfgoed (VIOE)
Landschapsatlas 
(bron: universiteit Gent - vakgroep geografie, 2001)Biologische waarderingskaart (bron: INBO, versie 2, 2007)
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2.2. natuurlijke en landschappelijke 
structuur

Het plangebied heeft een overwegend vlak karakter. 
Landschappelijk sluit het gebied aan bij het zuidelijk 
gelegen plateau van Tielt. De Zonnebekestraat vormt 
de grens van de open ruimte.

Volgens de biologische waarderingskaart is de poel 
in de zuidwesthoek van het plangebied ingekleurd als 
biologisch zeer waardevol. Het centrum van het plan-
gebied is een complex van biologisch waardevolle en 
zeer waardevolle elementen, nl. soortenrijk permanent 
cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke gras-
landen met houtkant met dominantie van vlier en bo-
menrij met dominantie van wilg. In het noorden is er 
een zone die is ingekleurd als complex van biologisch 
minder waardevolle en zeer waardevolle elementen: 

soortenarm permanent cultuurgrasland met hoeve en 
houtkant met dominantie van Meidoorn. De rest van 
het gebied is grotendeels een complex van biologisch 
minder waardevolle en waardevolle elementen: soor-
tenarm permanent cultuurgrasland met houtkant met 
dominantie van populier en houtkant met gemengd 
loofhout of talud of bomenrij met dominantie van wilg.

Volgens de landschapsatlas zijn er in of aansluitend
op het plangebied geen lijnrelicten, ankerplaatsen, 
gave landschappen of relictzones aanwezig. De hoeve 
Zonnebekehoek is aangeduid als puntrelict (P30282).

2.3. agrarische structuur

Het plangebied is op het gewestplan grotendeels in-
gekleurd als agrarisch gebied (zie juridische struc-
tuur). De gronden worden op vandaag voor een groot 
deel in functie van agrarische doeleinden gebruikt. 

Volgens de landbouwtyperingskaart ligt het onbe-
bouwde deel van het plangebied in agrarisch gebied 
met een matige waardering. Het deel van het plange-
bied gelegen langs de N50 is gekarteerd als gebied 
met een lage waardering voor landbouw. Binnen de 
GAS-kaart (gewenste agrarische structuur) is een 
groot deel van het plangebied binnen agrarisch ge-
bied gesitueerd (deel ten oosten van de Kortrijksteen-
weg). Op de kaart met de herbevestigde agrarische 
gebieden (HAG) is het te ontwikkelen deel van het 
plangebied als niet-agrarisch aangeduid. Het uiterst 

Landbouwtyperingskaart (bron: AMINAL, 2004) HAG-kaart (herbevestigde agrarische gebieden)GAS-kaart (gewenste agrarische structuur)
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oostelijke deel van het plangebied van het RUP is 
wel opgenomen binnen HAG. Het gebied is reeds be-
bouwd (zie ook GAS-kaart). 

2.4. fysisch systeem

Het reliëf is beperkt binnen het plangebied: gemiddeld 
ongeveer + 42,5 m.

Het plangebied is gesitueerd op de overgang tussen 
zand en zandleemgronden. In het noordelijk deel van 
het plangebied komt vochtig zand voor, bodemtype 
Sch (matig droge lemige zandbodem met verbrok-
kelde ijzer en/of humus B horizont). Het zuidelijk deel 
bestaat uit nat zand met bodemtype Sep (natte lemige 
zandbodem zonder profiel).

Door de aanwezige bodemtypes is het plangebied 
minder tot ongeschikt voor landbouwdoeleinden.

2.5. verkeersstructuur

Het plangebied is gelegen ten oosten en langsheen de 
Kortrijksteenweg N50. Zowel de Pastorijstraat (noor-
delijke grens van het plangebied) als de Zonnebeke- 
straat (zuidelijke grens) takken aan op de Kortrijk-
steenweg die van zuid naar noord dwars door de ge-
meente loopt. Via de N50 wordt de gemeente goed 
ontsloten naar de hoofdwegen E403 en E40.

De zone is minder goed ontsloten met het openbaar 
vervoer. Binnen het plangebied zijn er geen bushaltes. 
In de omgeving van het plangebied zijn er de belbus-
halte Zonnebekestraat (op wandelafstand) en de halte 
Tramstation (op meer dan 1 km - fietsafstand) van vol-
gende buslijn 22 en de belbus 26:

 � buslijn 22 biedt verbinding van Zwevezele naar 
Roeselare over Ardooie;

 � belbus Wingene - Beernem.
De buslijn 22 biedt ongeveer een rit per uur per rij-
richting. 

Het functionele fietsroutenetwerk loopt langsheen de 
N50 waardoor het plangebied goed bereikbaar is voor 
fietsers uit de omliggende woonkernen.

2.6. economische structuur

De gemeente Wingene wordt gekenmerkt door een 
sterke drang tot zelfstandig ondernemen. Deze vindt 
zijn voedingsbodem in de van oudsher sterk aanwe-
zige landbouw. De laatste jaren is het aandeel van de 
landbouw sterk gedaald en is een nieuwe toekomst 
gezocht in de bouwsector, de metaalsector of land-
bouwaanverwante of -ondersteunenende bedrijvig-
heid. 

Het plangebied is gesitueerd in de onmiddellijke om-
geving van ‘Hille’, de belangrijkste bedrijvenzone in 
Wingene met regionale en lokale bedrijvigheid.

Binnen het plangebied zijn er op vandaag een vijftal 
bedrijven actief, gelegen langsheen de Kortrijksteen-
weg. 

2.7. toeristisch-recreatieve structuur

Binnen het studiegebied is er momenteel geen toe-
risme of recreatie aanwezig. 

Bodemkaart
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2.8. lijninfrastructuur

In het noordoostelijk deel van het plangebied, aanslui-
tend bij de Pastorijstraat bevindt zich een miniklantca-
bine van de gasmaatschappij. 

Aan weerszijden van de Pastorijstraat loopt een mid-
dendrukleiding gas van Imewo (aangeduid in oranje). 
Er bevinden zich eveneens lagedrukleidingen gas van 
Eandis (aangeduid in groen) langs de Pastorijstraat 
(vanaf cabine richting centrum), in de hoek Pasto-
rijstraat - Hille, aan de Zonnebekestraat langs de wo-
ningen tot aan de Hille.

Ter hoogte van het plangebied zijn er geen hoogspan-
ningsleidingen aanwezig. 

Gasleidingen
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juridische ruimtelijke 
structuur

1. juridisch kader

Binnen het juridisch kader worden o.a. het gewestplan, 
BPA’s/RUP’s en de Atlas der Buurtwegen bekeken.

1.1. gewestplan

De gronden gelegen binnen de grenzen van onder-
havig RUP hebben in het gewestplan ‘Roeselare-Tielt’ 
(KB 17-12-1979) als bestemming:

 � agrarisch gebied;
 � woongebied (strook langs de N50).

De gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Roese-
lare-Tielt (MB 15-12-1998), bracht voor betrokken ge-
bied geen wijziging met zich mee.

1.2. BPA’s en RUP’s

Binnen het plangebied zijn er geen BPA’s of RUP’s 
aanwezig. Ten westen situeert zich het BPA wijk Land-
eigendommen (ten westen van de Rupsenstraat).

1.3. vogel- en habitatrichtlijngebie-
den - RAMSAR

Het plangebied is niet gelegen in een vogel- of habita-
trichtlijngebied, noch in een Ramsar-gebied.
 

Er zijn geen vogelrichtlijngebieden aangeduid op het 
grondgebied van Wingene.

In Wingene liggen, buiten het plangebied, delen van 
het Sint-Pietersveld en de Munkebossen in habita-
trichtlijngebied.

1.4. beschermde monumenten, land-
schappen en dorpsgezichten

Binnen het gebied bevinden zich geen beschermde 
monumenten, landschappen of dorpsgezichten. 

1.5. VEN en IVON-gebied

Het gebied is niet gelegen in een VEN- of IVON-ge-
bied.

1.6. atlas der buurtwegen

Op de atlas van de buurtwegen zijn er voor het plan-
gebied geen buurtwegen ingetekend. De omliggende 
straten Pastorijstraat, Rupsenstraat, Zonnebekestraat 
en Kortrijksteenweg zijn wel herkenbaar en respectie-
velijk benoemd als Chemin n° 22, 24, 23 en de Che-
min de Bruges à Courtrai.

Gewestplan (bron: MVG - AROHM, 2002) Atlas der buurtwegen (bron: provincie W.-Vl., 1840)
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1.7. VHA, Vlaams hydrologische atlas

Het plangebied, behoort tot het bekken van de Brugse 
polders en tot de subhydrografische zone (VHA-zone)
Rivierbeek. De Rivierbeek watert af naar het kanaal 
Gent-Oostende en het Zuidervaardeken.

Doorheen en in de onmiddellijke omgeving van het 
plangebied stromen er geen waterlopen.

Binnen het plangebied bevinden zich geen waterwin-
gebieden en beschermingszones type I, II of III, afge-
bakend volgens het Besluit van de Vlaamse Regering 
van 27-03-1985 houdende nadere regelen voor de af-
bakening van waterwingebieden en de beschermings-
zones.

Het plangebied ligt niet in een oppervlaktewaterwin-
gebied. 

1.8. deelbekkenbeheerplannen

Het plangebied, behoort tot het bekken van de Brugse 
polders en het deelbekken van de Rivierbeek. 

Het ontwerp deelbekkenbeheerplan voor het deelbek-
ken 02-06 is opgemaakt door het waterschap Kerke-
beek- Rivierbeek, in uitvoering van artikel 3 van de 
overeenkomst tot oprichting van het waterschap “Ker-
kebeek- Rivierbeek‟ van 29 januari 2007.

Het deelbekkenbeheerplan is definitief goedgekeurd 
op 10-09-2010.

1.9. rooilijnplannen

Voor de N50: vak Kortrijk-Brugge is tussen de Zon-
nebekestraat (kmpt. 84.430 linkerkant) en de Pasto-
rijstraat (kmpt. 84.654 linkerkant) een profiel voorzien 
van 21 m tussen de rooilijnen en dit volgens dienst-
brief BX3/71 G nr 381/6615 d.d. 05-11-1981.

1.10. verordeningen

Voor het plangebied gelden de volgende stedenbouw-
kundige verordeningen (niet-limitatieve lijst):

 � bouwverordening 2.31_9001_1: bouwverordening 
met betrekking tot de beplantingen (GR 04-03-
1991);

 � bouwverordening 2.31_9004_1: bouwverordening 
inzake voorbouwlijn (GR 26-11-2001);

 � provinciale stedenbouwkundige verordening 
inzake toegankelijkheid (inwerkingtreding 01-03-
2007);

 � provinciale stedenbouwkundige verordening 
inzake het overwelven van baangrachten (MB 23-
07-2008);

 � gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater (BVR 01-02-2005);

 � gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake toegankelijkheid (BVR 05-06-2009);

 � gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake openluchtrecreatieve verblijven (BVR 08-
07-2005);

 � algemene bouwverordening inzake wegen voor 
voetgangersverkeer (BVR 29-04-1997).

1.11. eigendomsstructuur

Binnen het plangebied is de huidige eigendomsstruc-
tuur hoofdzakelijk verdeeld tussen een beperkt aantal 
eigenaars. Zo is het noordoostelijke gedeelte (inclusief 
de bestaande woning) in bezit van één enkele eige-
naar.

VHA-kaart (Vlaamse Hydrografische Atlas)
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1.12. zoneringsplan

Het zoneringsplan voor afvalwatercollectering en zui-
vering in Wingene werd vastgesteld in de gemeente-
raad van 17 december 2007 en goedgekeurd bij MB 
van 9 juni 2008.
 
Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone
een bepaald gebouw gelegen is en werd opgesteld in
samenwerking tussen de gemeente en de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM).

Per zuiveringszone is de burger, de gemeente, of de
rioolbeheerder verplicht om bepaalde maatregelen te
treffen:

 � de Rupsenstraat is ingekleurd als centraal gebied 
(oranje gearceerd, reeds bestaande aansluiting op 
een zuiveringsstation);

 � langs de Kortrijksteenweg en de Pastorijstraat is 
de bebouwing ingekleurd als collectief te opti-
maliseren buitengebied (groen, aansluiting nog 
realiseren);

 � de hoeve langs de Zonnebekestraat is ingekleurd 
als individueel te optimaliseren buitengebied (rood, 
IBA te voorzien).

2. vergunningen

2.1. verkavelingsvergunning

Binnen het plangebied zijn volgende goedgekeurde 
verkavelingen gelegen: 

 � VK 5.00/37018/1280 dd 04/02/2003;
 � VK 5.00/37018/1299 dd 24/03/2009;
 � VK 5.00/37018/657 dd 24/01/1964;
 � VK 5.00/37018/650 dd 17/07/1964.

Zie ook plan bestaande toestand.

2.2. stedenbouwkundige 
vergunningen

De volgende stedenbouwkundige vergunningen wer-
den recent afgeleverd binnen het plangebied:

 � ontwerp tot renoveren van een zogenaamd zone-
vreemde woning, Posterijlaan 2, 24 maart 1983.

2.3. milieuvergunningen

In het plangebied zijn volgende bedrijven of activi-
teiten gevestigd, onderworpen aan de milieuvergun-
ningsplicht klasse 1 en waarvoor OVAM adviesbe-
voegdheid heeft:

 � bvba Stevens, Kortrijksteenweg 12b. Vergunning 
voor exploiteren brandstoffendepot met banden-
centrale: lozing bedrijfsafvalwater van tankpiste 
(60 m³/jaar), garagewerkplaats met 2 bruggen en 
2 bandenmachines (3,95 kw), compressor (7,5 
kw), opslag benzine 16.000 liter in ondergrondse 
gecompartimenteerde tank, opslag 34.000 liter 

Zoneringsplan (bron: VMM)Eigendomsstructuur
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diesel in ondergrondse dubbelwandige gecom-
partimenteerde tank, verdeelstation brandstoffen 
bestaande uit 2 verdeelzuilen met elk 2 pompen 
(2,2 kw), en een stockage van 25 ton banden (BD 
dd. 13/03/2003 – tot 28/01/2019).

Bij de gemeentediensten zijn volgende gegevens be-
kend over gronden binnen het plangebied die zijn op-
genomen in het register van verontreinigde gronden of 
het Gronden- en Informatieregister:

 � Kortrijksteenweg 12b – 2° afd, sectie C nr. 392z 
(20a 59ca)

 � Kortrijksteenweg 18 – 2° afd., sectie C nr. 398h 
(10a 0ca)

 � Kortrijksteenweg 20 – 2°afd, sectie C nr. 403t 
(7a51ca)

 � Kortrijksteenweg 20 – 2° afd, sectie C nr. 403z 
(18a73ca)

 � Raveschootsveldstraat 19 – 2° afd, sectie C nr. 
388 L (1ha 21a 11ca)

Binnen een perimeter van 2 km rond het plangebied 
is er één lage drempel Seveso-inrichting aanwezig, nl. 
het bedrijf Joris Ide, Hille 174, 8750 Wingene (op on-
geveer 700 m van het plangebied).

2.4. socio-economische 
vergunningen

In het plangebied hebben geen bedrijven of activitei-
ten een socio-economische vergunning.
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planningscontext

1. op vlaams niveau

1.1. RSV

Wingene wordt binnen het RSV geselecteerd als spe-
cifiek economisch knooppunt1 en als een kern in het 
buitengebied. 

In deze voor Vlaanderen strategische locaties wor-
den de economische ontwikkelingen gestimuleerd en 
geconcentreerd. Daardoor worden de economische 
potenties geoptimaliseerd binnen de bestaande eco-
nomische structuur. Het creëren van een ruimtelijk 
aanbod aan bedrijventerreinen in de economische 
knooppunten maakt het mogelijk dat economische en 
ruimtelijke strategieën elkaar ondersteunen.

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft bepaald 
dat van de nieuwe bedrijventerreinen, 76 tot 81% moet 
voorzien worden als lokaal en regionaal bedrijventer-
rein of bedrijventerrein voor historisch gegroeide be-
drijven in de economische knooppunten, en 19 tot 
24% als lokaal bedrijventerrein en als bedrijventerrein 
voor historisch gegroeide bedrijven in de gemeenten 
buiten de economische knooppunten. Op basis van dit 
aandeel worden in West-Vlaanderen een vraag van 
1.222 ha ‘af te bakenen bedrijventerreinen’ en 815 
ha ‘reservegebieden’ aangegeven2, waarvan respec-

1 Gemeenten die geselecteerd zijn als specifiek economisch 
knooppunt, hebben een grote impact op de werkgelegenheid: zij 
dragen bij in de evenwichtige spreiding van de werkgelegenheid 
en voor de kansen die hieraan verbonden zijn voor de betrokken 
subregio.

2 Basis voor Vlaanderen: 6000 ha af te bakenen bedrijventerreinen 
en 4000 ha reserve bedrijventerreinen binnen de planperiode 
1994 tot 01-01-2007

tievelijk 990 en 660 ha moet gesitueerd worden bin-
nen economische knooppunten. De verdeling van de 
oppervlakte bedrijventerreinen naar het gemeentelijk 
niveau is een taak van de provincie. 

Gezien de selectie van Wingene als specifiek econo-
misch knooppunt, is het de taak van de provincie om 
de regionale bedrijventerreinen af te bakenen. De ge-
meente bakent de lokale bedrijventerreinen af.

Als een specifiek ontwikkelingsperspectief voor de 
nederzettingsstructuren in het buitengebied stelt het 
RSV dat wonen en werken in de kernen van het bui-
tengebied dienen geconcentreerd te worden (p. 40). 
Kernen in het buitengebied zijn de plaatsen waar wo-
nen, werken en verzorgende activiteiten zullen worden 
gebundeld. 

 � wonen en werken concentreren in de 
kernen van het buitengebied (RD p. 405 
ev)

Lokale bedrijventerreinen in principe aansluitend bij 
hoofddorpen - bedrijventerreinen voor historisch ge-
groeide bedrijven in de kernen.

Volgende uitgangspunten met betrekking tot de lokale 
bedrijventerreinen en de bedrijventerreinen voor his-
torisch gegroeide bedrijven moeten samen worden 
gelezen met de principes inzake inrichting en lokalisa-
tie van bedrijventerreinen in hoofdstuk III.3. Gebieden 
voor economische activiteiten:

 � het behoud van de economische dynamiek is 
essentieel zowel buiten de stedelijke gebieden, 
als in de kernen van het buitengebied. Voor lokale 
bedrijven moeten uitbreidingsmogelijkheden 

gegarandeerd blijven maar moeten deze steeds 
samen met de ruimtelijke ontwikkeling van de kern 
worden bekeken op gemeentelijk niveau;

 � het verweven van lokale bedrijvigheid met andere 
functies moet maximaal worden nagestreefd. 
Aansnijding van onbebouwde ruimte voor lokale 
bedrijventerreinen en bedrijventerreinen voor 
historisch gegroeide bedrijven is vanuit milieu-
oogpunt dikwijls minder wenselijk dan aangepaste 
milieunormen in de kern van het buitengebied;

 � conform het principe van de gedeconcentreerde 
bundeling worden lokale bedrijventerreinen in 
principe gelokaliseerd in de hoofddorpen;

 � bedrijventerreinen voor historisch gegroeide bedrij-
ven kunnen worden gelokaliseerd in kernen van 
het buitengebied;

 � een kwaliteitsvolle aanleg en voldoende uitrusting 
van lokale bedrijventerreinen en bedrijventerreinen 
voor historisch gegroeide bedrijven zijn noodzake-
lijk;

 � de realisatie van een lokaal bedrijventerrein is 
principieel een taak voor de overheid (i.c. het ge-
meentelijk niveau). Dit is onder andere nodig met 
het oog op de mogelijkheden voor hergebruik van 
gebouwen en terreinen en de exclusieve toewij-
zing aan de lokale bedrijvigheid uit de gemeente. 
Dit vereist van de gemeente een voldoende eco-
nomisch en financieel draagvlak voor de ontwikke-
ling van lokale bedrijventerreinen;

 � een lokaal bedrijventerrein wordt afgestemd op de 
plaatselijke behoefte aan lokale bedrijven.
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 � optimale lokalisatie en kwaliteitsvolle 
inrichting van lokale, gemengd regiona-
le en specifiek regionale bedrijventer-
reinen (RD p. 450 ev)

Om de verschillende categorieën van bedrijventerrei-
nen ook effectief te bestemmen en in te richten voor 
datgene waarvoor zij zijn geconcipieerd, staan de vol-
gende algemene principes voorop:

 � een zuinig ruimtegebruik (bouwen in meerdere 
lagen indien mogelijk, gezamenlijke en gemeen-
schappelijke voorzieningen, verhoogde dichtheid, 
...);

 � een strikte fasering in het aansnijden van reser-
veterreinen. De afgebakende terreinen moeten 
voor 50% effectief bezet zijn vooraleer reserve-
bedrijventerreinen kunnen worden uitgerust en 
bouwrijp worden gemaakt. Effectief bezet betekent 
dat de activiteit ook effectief op de locatie wordt 
uitgevoerd. Deze strenge voorwaarde is noodza-
kelijk om speculatie tegen te gaan, een duurzaam 
en zuinig grondgebruik te realiseren en de lage 
bezettingsgraad voor het aansnijden van reserve-
bedrijventerreinen te verantwoorden. Om ervoor 
te zorgen dat het aansnijden van reservebedrij-
venterreinen slechts noodzakelijk is op halflange 
en lange termijn, moet in de economische knoop-
punten een effectief aanbod aan bedrijventerrei-
nen worden gerealiseerd dat op korte termijn ter 
beschikking van bedrijven kan worden gesteld;

 � een effectieve beschikbaarheid van bedrijventer-
reinen;

 � het vastleggen van inrichtingsprincipes (perceels-
inrichting, eenheid in aanleg, bufferzone, integratie 
van natuurlijke en landschappelijke elementen, 
inplantingsprincipes, ...);

 � het voorbehouden van grote terreinen voor bedrij-
ven van grote omvang;

 � het beperken van reserve in eigendom van bedrij-
ven; de reserve wordt afgestemd op de bestaande 
omvang en de ontwikkelingsmogelijkheden van het 
bedrijf;

 � nieuwe watergebonden terreinen uitsluitend voor-
behouden voor bedrijven die van de waterinfra-
structuur optimaal gebruik maken;

 � bedrijventerreinen worden zodanig gelokaliseerd 
en ingericht dat de milieuhinder van het bedrijven-
terrein naar de omgeving maximaal wordt beperkt 
(lawaaihinder, licht- en luchtvervuiling, stankhinder, 
...);

 � bij lokalisatie moet het openbaar en collectief 
vervoer een aandeel hebben of verwerven in de 
personenmobiliteit;

 � alle bestaande en nieuwe bedrijventerreinen 
moeten over een maximale algemene uitrusting 
(waaronder een gescheiden rioleringstelsel) kun-
nen beschikken.

De lokalisatie en inrichtingsprincipes verschillen naar-
gelang het om een lokaal, gemengd regionaal of spe-
cifiek regionaal bedrijventerrein gaat.

 � lokaal bedrijventerrein

Lokale bedrijventerreinen kunnen door middel van een 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden ontwik-
keld indien herlokalisatie van bestaande lokale bedrij-
ven binnen de eigen gemeente vanuit ruimtelijk oog-
punt onvermijdelijk is, indien nieuwe lokale bedrijven 
worden opgericht of indien bedrijven op een bestaand 
lokaal bedrijventerrein willen uitbreiden tot buiten het 
bedrijventerrein. 

De volgende principes gelden voor de lokalisatie en 
inrichting van nieuwe lokale bedrijventerreinen:

 � ontwikkeling mogelijk in een hoofddorp en in eco-
nomische knooppunten;

 � verantwoording vanuit een globale ruimtelijke visie 
op de gemeente en in het bijzonder op het hoofd-
dorp; vermits in een gemeente meerdere hoofd-
dorpen kunnen voorkomen zijn meerdere lokale 
bedrijventerreinen mogelijk mits motivering in het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan;

 � de oppervlakte moet worden beperkt tot 5 ha 
omdat het een lokale problematiek betreft, omdat 
het in veel gevallen een ‘afwijkend B.P.A.’ betreft 
en omdat het bedrijventerrein gericht is op lokale 
bedrijven die beperkt van omvang zijn. Uitdruk-
kelijk moet worden gesteld dat de oppervlakte niet 
beperkt is tot maximaal 5 ha per gemeente maar 5 
ha per hoofddorp. De beperking tot 5 ha is daarbij 
richtinggevend en kan niet worden opgevat als 
norm;

 � de kaveloppervlakte wordt afgestemd op lokale 
bedrijven;

 � geen zuivere kleinhandelsbedrijven op lokale 
bedrijventerreinen;

 � aansluiting bij de kern of een bestaand bedrijven-
terrein;

 � ontsluiting via gemeentelijke verzamelwegen 
rechtstreeks op primaire wegen of secundaire 
wegen;

 � uitwerking van de ontwikkeling van lokale bedrij-
venterreinen in gemeentelijke ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen.
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1.2. tweede herziening RSV

Op 18 december 2009 is een addendum bij het RSV 
voorlopig vastgesteld door de Vlaamse Regering. Het 
openbaar onderzoek liep van 10 februari 2010 tot en 
met 11 mei 2010.

Bij het hoofdstuk ‘aanvullingen inzake werken’ (ID p. 
32 ev) worden op basis van geactualiseerde gegevens 
een aantal informatieve aanvullingen voorzien op het 
RSV. Het betreft o.a. volgende punten:

 � bijzondere concentratiegebieden van economische 
activiteiten die in het huidig RSV onvoldoende 
werden gedetecteerd;

 � knelpunten in de operationele differentiatie van 
bedrijventerreinen;

 � prognoses voor de vraag aan ruimte voor bedrij-
venterreinen in de periode 2007-2012.

 � bijzondere concentratiegebieden van 
economische activiteiten (ID p.33 ev)

Het systeem van selecties van economische knoop-
punten in het huidig RSV kent een aantal problemen 
waardoor er voor welbepaalde bestaande economi-
sche concentraties geen erkenning werd voorzien.

Op basis van een onderzoek (in samenwerking met de 
vijf Vlaamse provincies, het agentschap economie en 
de VVSG) zijn deze knelpunten in geheel Vlaanderen 
blootgelegd. Het gaat om een veertigtal knelpuntge-
bieden, waaronder ‘Wielsbeke, Wingene, Wervik en 
Anzegem’. 

Van deze 40 gebieden is in het addendum een selec-
tie weerhouden van gebieden met een hoogdringend 
karakter. Het gebied waartoe ook Wingene behoort, 

is in het addendum niet geselecteerd als weerhouden 
knelpunt.

 � actualisatie prognoses voor de periode 
2007-2012 (RD p. 20 ev)

In het addendum is een subregionale afweging tussen 
vraag (inclusief ijzeren voorraad), ruimtelijk beschik-
baar aanbod en de planningsinitiatieven 2007-2012 
gemaakt. Voor de subregio waartoe ook Wingene 
behoort, wordt geconcludeerd dat er een oppervlakte-
overschot (negatieve getallen) is ten opzichte van de 
vraag, inclusief ijzeren voorraad. In dergelijke subre-
gio’s zal er met andere woorden in 2012 een surplus 
bestemd zijn ten opzichte van de noden.

Voor heel West-Vlaanderen is een soortgelijke con-
clusie gemaakt: middels planningsinitiatieven zijn er al 
meer terreinen planologisch voorzien dan de taakstel-
ling toelaat:

 � 1504 ha (pakket in RSV) - 1851 ha (ruimtebalans 
2007) = -347 ha (overblijvend in 2007) en nog 
eens 1148 ha potentieel in de pijplijn.

Het theoretische negatief saldo voor West-Vlaanderen 
dient weggewerkt, tegelijkertijd met het voorzien van 
een bijkomend pakket voor potentiële initiatieven. 

Volgend uit de prognoses, de vraag-aanbod afweging 
en de confrontatie met de lopende planperiode, wordt 
voor Vlaanderen tussen 2007-2012 theoretisch de bij-
komende bestemming mogelijk geacht van 6792 ha 
bedrijventerreinen. Voor West-Vlaanderen betekent dit 
1562 ha. Hiervan is er een overgedragen engagement 
naar 2007-2012 van 1495 ha (347 ha reeds bestemd + 
1148 ha in de pijplijn). De bijkomende minimale prog-

nose voor West-Vlaanderen voor de planperiode 
2007-2012 bedraagt 67 ha.

Daarnaast wordt door de Vlaamse Regering ook een 
marge van 1400 ha aan ‘reservehectares’ voorzien, 
dewelke niet vooraf verdeeld worden over de provin-
cies. Overeenkomstig de verhouding tussen economi-
sche knooppunten en niet-economische knooppunten 
(80-85 / 20-15) is het merendeel van de beleidsmarge 
voorbehouden voor economische knooppunten. Hier-
onder wordt verstaan de reeds geselecteerde econo-
mische knooppunten zoals Wingene en de bijkomende 
(bijzondere) economische knooppunten.

 � lokaal bedrijventerrein (RD p. 19)

De principes van lokalisatie en inrichting voor nieuwe 
lokale bedrijventerreinen zoals opgenomen in het 
RSV, worden als volgt geoperationaliseerd:

 � de oppervlaktemaat dient geïnterpreteerd op basis 
van de terreinconfiguratie en de aangetoonde 
lokale behoefte. Om voor voldoende aanbod te 
zorgen, kunnen gemeenten in het buitengebied 
meer dan vijf hectare ontwikkelen;

 � de bijkomende bestemming van lokale bedrijven-
terreinen zal op Vlaams niveau worden gemonitord 
om de ruimtebalans te bewaken;

 � er is een goede ontsluiting, bij voorkeur ook ten 
aanzien van het openbaar vervoer;

 � in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden 
de lokalisatiemogelijkheden aan het hoofddorp 
van de gemeente onderzocht. Bij voorkeur sluit 
het lokaal bedrijventerrein aan bij het hoofddorp. 
Indien geen ruimtelijk verantwoorde locaties aan 
het hoofddorp worden gevonden, is de locatie aan-
sluitend bij een woonkern een alternatief. In dat 
geval sluit het lokaal bedrijventerrein zo mogelijk 
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aan bij een bestaand bedrijventerrein of bij een 
bestaande grote harde ontsluitingsinfrastructuur, 
in de mate dat dit verzoenbaar is met de zorg voor 
het behoud van de open ruimte;

 � om ruimtelijke spreiding tegen te gaan, wordt 
intergemeentelijke samenwerking gestimuleerd 
om meerdere lokale bedrijventerreinen samen te 
voegen op één locatie die voldoet aan de lokalisa-
tieprincipes.

1.3. visie op landbouw,natuur en bos

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaande-
ren heeft de Vlaamse administratie, in overleg met ge-
meenten, provincies en belangengroepen, een ruim-
telijke visie opgesteld voor de regio Leiestreek. Hierin 
geeft de overheid aan hoe zij de open ruimte in deze 
regio de komende jaren ruimtelijk wil zien ontwikkelen 
en welke acties ondernomen kunnen worden om dit 
te realiseren. Op 14 november 2008 werd het afbake-
ningsvoorstel voor de Leiestreek goedgekeurd. 

Wingene behoort binnen de Leiestreek tot de deel-
ruimte ‘Plateau van Tielt’, meerbepaald tot het land-
bouwgebied van het westelijke Plateau van Tielt. In de 
omgeving van het plangebied van onderhavig RUP is 
de gewenste ruimtelijke structuur de volgende: ruim-
telijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren 
voor land- en tuinbouw:

 � de hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw;
 � in deze aaneengesloten landbouwgebieden 

worden land- en tuinbouw als ruimtelijke drager 
erkend en gevrijwaard;

 � er wordt gestreefd naar een bundeling van glas-
tuinbouw;

 � open historische kouters worden gevrijwaard;

 � binnen het landbouwgebied komen kleine land-
schapselementen voor (dreven, houtkanten, 
hagen, knotbomen, beken, sloten, poelen, ...) die 
relicten vormen van het traditionele landschap. Er 
wordt gestreefd naar het behoud en het versterken 
van een netwerk van deze elementen. Aansluitend 
op de voor natuur belangrijke beekvalleien komen 
in het landbouwgebied verspreid kleinere beken 
en sloten voor waar een goede waterkwaliteit 
van het oppervlaktewater dient nagestreefd. Een 
betere landschapsecologische basiskwaliteit wordt 
bekomen. Het netwerk aan kleine landschapsele-
menten functioneert als ecologische infrastructuur 
en draagt bij tot de regionale identiteit. Er gaat 
bijzondere aandacht naar de verbindende functie 
van dit netwerk tussen beekvalleien en tussen de 
schaarse bossen;

 � in de overstromingsgevoelige gebieden worden de 
landbouwfunctie en de waterbeheerfunctie zoveel 
mogelijk op elkaar afgestemd.

2. op provinciaal niveau

2.1. PRS

Het PRS-WV is goedgekeurd bij MB van 06-03-2002.

De visie van de provincie gaat uit van de ruimtelijke 
verscheidenheid van de verschillende regio’s van 
West-Vlaanderen die reeds van oudsher een sterke 
eigenheid hebben. De provincie kiest om deze ruim-
telijke verscheidenheid te behouden en te versterken. 
Daarom worden voor structuurbepalende componen-
ten op provinciaal niveau ontwikkelingsperspectieven 

toegekend die verschillend zijn naargelang het gebied 
waarin de elementen gelegen zijn.

De volgende selecties zijn van toepassing op het plan-
gebied:

 � Wingene behoort naar gewenste ruimtelijke ne-
derzettingsstructuur tot het ‘bundelingsgebied van 
kernen gelegen op een rasterpatroon’. De toepas-
sing van een strikte gedeconcentreerde bunde-
ling moet dit gebied ruimtelijk structureren tot een 
gelijkmatig verspreidingspatroon van hoofddorpen, 
daar dit gebied een intense dichtheid aan kernen, 
linten en verspreide bewoning kent.

 � Wingene en Zwevezele-Hille zijn beiden op 
provinciaal niveau geselecteerd als structuuron-
dersteunend hoofddorp. Structuurondersteunende 
hoofddorpen zijn structuurondersteunend voor wo-
nen en werken in het buitengebied en hebben een 
bovenlokale verzorgende rol. Ze kunnen voorzien 
in bijkomende woongelegenheden en in verweven-
heid met het wonen hebben ze de mogelijkheid 
voor een lokaal bedrijventerrein van 5 ha met de 
mogelijkheid tot uitbreiding tijdens de planperiode.

 � Wat de gewenste ruimtelijke structuur bedrijvigheid 
betreft, is de gewenste ruimtelijke structuur voor 
regionale bedrijventerreinen reeds grotendeels be-
paald door de selectie vanuit het RSV. Wingene is 
geselecteerd als specifiek economisch knooppunt. 

 � Wat betreft de gewenste ruimtelijke structuur 
verkeer en vervoer betreft, selecteert de provincie 
de secundaire wegen om door middel van deze 
categorisering tot een optimalisering te komen van 
het wegennet in West-Vlaanderen. Er wordt ge-
kozen voor een verdere subcategorisering van de 
secundaire wegen in drie types (I, II en III). De N50 
is geselecteerd als secundaire II. De hoofdfunctie 
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van deze wegen is verzamelen op bovenlokaal en 
lokaal niveau.

 � Zwevezele-Hille is geselecteerd als knooppunt 
voor regionaal openbaar vervoer.

 � Wingene is gesitueerd op het grensgebied tussen 
de ‘Middenruimte’ en de ‘Veldruimte’ van West-
Vlaanderen.

2.2. ruimtelijk-economische visie op 
economisch knooppunt

Vanuit de provincie werden - in uitvoering van het 
RSV- een aantal zoeklocaties voor regionale bedrijvig-
heid onderzocht in Wingene. Bij de selectie is uitge-
gaan van 2 belangrijke randvoorwaarden:

 � de locatie dient aan te sluiten op een bestaande 
concentratie aan bedrijvigheid van minimaal 10 ha;

 � enkel bestaande bedrijventerreinen met een ont-
sluiting op een primaire of secundaire weg komen 
in aanmerking.

Op basis van deze selectie werd de zoeklocatie Hille 
weerhouden door de provincie voor een uitbreiding  
met een 10-tal ha. 

De nota ‘Locatieonderzoek voor nieuwe Regionale be-
drijventerreinen in de Specifieke economische knoop-
punten in de Roeselaarse Regio’ is goedgekeurd door 
de deputatie op 30 september 2010.

3. op gemeentelijk niveau

3.1. GRS

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Winge-
ne werd bij besluit van de deputatie van de provincie 
West-Vlaanderen op 02 september 2010 gedeeltelijk 
goedgekeurd. De volgende elementen zijn van toe-
passing voor het plangebied:

3.1.1. visie (RD p.2 ev)

In het richtinggevend gedeelte wordt gesteld dat Win-
gene in de toekomst een gemeente moet blijven waar 
de (endogene) economische dynamiek verder wordt 
ondersteund zonder het woon- en leefmilieu aan te 
tasten en waar de landbouw en open ruimte een zeer 
belangrijke functie blijven vervullen.

3.1.2. basisdoelstellingen (RD p.6 ev)

De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Wingene 
vormt het aanknopingspunt voor het formuleren van 
een aantal basisdoelstellingen voor het ruimtelijk be-
leid in de gemeente. 

 � streven naar een aangenaam woon- en leefmilieu 
in de woonkernen;

 � ondersteunen van de economische dynamiek;
 � landbouw verder ondersteunen;
 � behoud en versterken van de cultuurlandschap-

pen, bos-, en parkstructuren en natuurlijke struc-
tuur;

 � verder uitbouwen van de recreatieve structuur;

 � bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid van de 
woonentiteiten waarborgen;

 � oplossingen creëren voor zonevreemde locaties;
 � integraal waterbeheer.

Wingene is een dynamische gemeente op het vlak 
van industriële en ambachtelijke activiteiten. Om dit 
ook naar de toekomst te garanderen, moet men stre-
ven naar een optimalisatie en een gecontroleerde/
gefaseerde uitbreiding van de bestaande bedrijven-
terreinen nabij Wingene-Verrekijker en Zwevezele-
Hille. (Zonevreemde) geïsoleerde bedrijven moeten 
ruimtelijk worden ingepast. Daarbij zal het belangrijk 
zijn om mogelijkheden en beperkingen nauwkeurig af 
te bakenen door een aantal ruimtelijke randvoorwaar-
den op te stellen.

3.1.3. gewenste ruimtelijk-economische 
structuur op mesoniveau (RD p. 
32 ev)

 � beleidsopties bestaande economische 
structuur

Binnen de contouren van de bestaande economische 
ruimtelijke structuur, worden binnen het GRS beleids-
elementen geformuleerd die kunnen bijdragen tot een 
ruimtelijk-economisch beleid:

 � beleid voor bestaande en nieuw te ontwikkelen 
lokale bedrijventerreinen

 � (delen van) bedrijventerreinen een ambitieni-
veau toekennen:  
Aan (delen van) bestaande en nieuwe bedrij-
venterreinen moeten specifieke vestigings- en 
ontwikkelingsperspectieven (ambitieniveaus) 
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Globale gewenste ruimtelijke structuur op mesoniveau (bron: GRS - Groep Planning)

Globale gewenste ruimtelijke structuur op microniveau Zwevezele -Hille  
(bron: GRS - Groep Planning)
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worden toegekend. Dit uit zich in een gediffe-
rentieerd aanbod;

 � herstructureren en optimaliseren van bestaande 
bedrijventerreinen;

 � tijdig en gefaseerd ontwikkelen van nieuwe ter-
reinen en reserveterreinen: 
Op de bestaande bedrijventerreinen is nog 
maar zeer weinig realiseerbare oppervlakte 
aanwezig. Deze beperkte bouwrijpe voorraad 
is verspreid over 3 bedrijventerreinen: RO Hille 
Akkerstraat, RO Hille Noord en LO Verrekijker.  
Deze stand van zaken noodzaakt om op korte 
termijn een nieuw aanbod te realiseren om niet 
te hervallen in de vroegere toestand waarbij er 
geen (tijdig) aanbod was om aan de vraag naar 
bedrijventerrein te voldoen;

 � voorbereiden aanbod voor deze planperiode: 
De grote vraag gedurende de voorbije jaren, 
het nog beperkte aanbod en de lange ontwik-
kelingsduur (3-5 jaar) van nieuwe bedrijven-
terreinen noodzaken het nu reeds de nodige 
initiatieven voor nieuwe of reservezones te 
ontwikkelen.

 � kiezen voor verweving
 � Het op een optimale manier verweven van func-

ties doet ruimtelijke meerwaarden, vormen van 
synergie en complementariteiten ontstaan in 
zowel het weefsel van de kernen als in het lan-
delijk gebied. De aard en de schaal van bedrijf 
of bedrijventerrein bepaalt de manier waarop 
verweving dient te worden toegepast.

 � opmaak van een ruimtebalans
 � De ruimtebalans is de confrontatie tussen vraag 

en aanbod. Voor het voeren van een dynamisch 
ruimtelijk-economisch beleid is het noodzakelijk 

dat de gemeente een strikte inventaris bijhoudt 
van het aanbod. Dit houdt in dat een jaarlijkse 
aangepaste inventaris zal moeten opgemaakt 
worden van o.a onbebouwde percelen voor 
lokale bedrijvigheid, leegstaande of uit gebruik 
genomen gebouwen, nog niet ingenomen delen 
industrie- of ambachtelijk terrein, …

 � beleidsopties nieuwe bedrijventerrei-
nen

Tengevolge van de economische dynamiek die in 
Wingene vastgesteld wordt en op basis van bepaalde 
herlokalisatie-opties (o.a. op basis van het onderzoek 
inzake zonevreemde bedrijven) worden in het GRS 
nieuwe zoekzones voor diverse bedrijvenactiviteiten 
vooropgesteld.

Omdat zowel Wingene als Zwevezele zijn weerhou-
den als structuurondersteunend hoofddorp, zijn voor 
beide kernen zoekzones in overweging genomen. 

Op basis van de afweging in het GRS werden uitein-
delijk twee zones geselecteerd, namelijk het gebied 
aansluitend bij het bestaande lokaal bedrijventerrein 
Verrekijker te Wingene en de zone tussen de Pasto-
rijstraat en de Zonnebekestraat (‘Flandria’). Beide zul-
len volgens het GRS op korte termijn ontwikkeld wor-
den gezien er geen aanbod meer is voor de komende 
jaren en de ontwikkelingstermijn van deze terreinen op 
minstens drie jaar mag geschat worden.

 � uitbreiding van LO Hille-West (Flandria) 
Het lokaal bedrijventerrein Hille-zuid – gericht op 
de behoeften van structuurondersteunend hoofd-
dorp Zwevezele – is volledig uitverkocht. Vermits 
Hille in oostelijke en zuidelijke richting gereser-

veerd wordt voor de regionale bedrijven diende er 
een nieuwe zone voor lokale bedrijven gezocht. 
Om aan de behoeften op korte en middellange 
termijn tegemoet te komen wordt een nieuw lokaal 
bedrijventerrein voorgesteld langsheen de N50, 
tussen de Pastorijstraat en de Zonnebekestraat 
(ca. 7 ha bruto). De ligging van het nieuw lokaal 
bedrijventerrein sluit nauw aan bij het bedrij-
venterrein Hille en versterkt eveneens de bipool 
Zwevezele-Hille. De gebieden ten noorden worden 
immers voorzien als woonreservegebied. Bin-
nen het RUP dat in functie van het nieuw lokaal 
bedrijventerrein Hille-West LO wordt opgemaakt, 
worden ook de bedrijven meegenomen langs de 
overzijde van de Kortrijksteenweg.

3.1.4. gewenste ruimtelijke ontwikke-
lingen op microniveau - kernen 
Zwevezele-Hille (RD p. 85 ev)

Volgende opties worden in het GRS voorgesteld voor 
de kernen Zwevezele-Hille:

 � ruimtelijke afbakening van Zwevezele en Hille;
 � versterken van groen karakter van de kern;
 � herinrichten van publieke ruimte en openbaar 

domein;
 � kernversterking;
 � stimuleren van geschikte woonvormen;
 � landschappelijke vensters vrijwaren;
 � aandacht voor de doortocht van de N50 t.h.v. Hille;
 � structureren en uitbreiden sportpark Zwevezele;
 � aandacht voor inrichting, ontsluiting en uitbrei-

dingsmogelijkheden van lokale en regionale 
bedrijvenzones: 
Het bedrijventerrein Hille is gericht op de lokale 
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behoeften van het structuurondersteunend hoofd-
dorp Zwevezele en de regionale behoeften van het 
specifiek economisch knooppunt Wingene. Voor 
bijkomende uitbreiding in functie van lokale bedrij-
vigheid wordt de zone langsheen de N50, tussen 
de Pastorijstraat en de Zonnebekestraat, voorge-
steld. De terreinen aansluitend op het bestaande 
bedrijventerrein Hille worden vrijgehouden voor 
uitbreiding van regionale bedrijvigheid in oostelijke 
en zuidelijke richting. De inrichting en ontslui-
ting van de bedrijvenzones verdient bijzondere 
aandacht. Het vrachtverkeer moet zo snel mogelijk 
naar de N50 of N370 worden afgeleid. Op weg 
naar de E403 of de E40 moeten de woongebieden 
zoveel mogelijk vermeden worden;

 � specifiek beleid voor de woonentiteit Sprookjes-
dreef;

 � aandacht voor een aantal markante gebouwen.

3.1.5. bindend gedeelte 

Het voorzien van een nieuw lokaal bedrijventerrein 
Hille-West (Flandria) bij het structuurondersteunend 
hoofddorp Zwevezele (ca. 5 ha) is opgenomen als pri-
oriteit in de bindende bepalingen van het GRS.

Eveneens is opgenomen dat hiertoe onderhavig RUP 
wordt opgemaakt en dat ook de bedrijven gelegen 
langs de overzijde van de Kortrijksteenweg meegeno-
men dienen te worden.

3.2. mobiliteitsplannen

In 1997-1998 werd door Groep Planning het mobili-
teitsplan Wingene opgemaakt. Het werd conform ver-
klaard in mei 1998 en had 2010 als tijdshorizon. In 
2003 is het voortgangsverslag opgemaakt, in 2008 de 
sneltoets in het kader van de herziening van het mobi-
liteitsplan. Deze documenten werden als bron gebruikt 
voor het opmaken van de gewenste verkeers- en ver-
voersstructuur van de gemeente in het kader van het 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

3.3. GNOP

In het kader van de milieuconvenant heeft Wingene 
een Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan opgesteld. 
Dit werd opgemaakt door Belconsulting in 1996. Op 
basis van enerzijds de (nog) aanwezige natuurwaar-
den en anderzijds de potentiële natuurwaarden zijn 
in het GNOP Ecologische Relevante Entiteiten (ERE)
aangeduid zoals de omgeving van de Zonnebeke-
hoek, ten zuiden van het plangebied.
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gewenste structuur 
planopzet

1. principes van duurzaamheid

Het plangebied is volgens het RUP volledig bestemd 
voor lokale bedrijvigheid. Autonome detailhandel 
wordt geweerd. 

Voor de invulling van het terrein wordt gestreefd naar 
een invulling volgens de principes van duurzame kwa-
liteit voor bedrijventerreinen. Hiervoor wordt gesteund 
op de studie ‘Draaiboek voor duurzame kwaliteit op 
bedrijventerreinen’, opgemaakt in mei 2006 door het 
WES in opdracht van de wvi waarin deze principes zijn 
uitgewerkt. 

Voor de inrichting van het plangebied wordt gesteund 
op de volgende principes:

1.1. efficiënt ruimtegebruik

 � collectief gebruik van functies

Dit principe vertrekt van de samenwerking tussen ver-
schillende bedrijven op één terrein voor de aanschaf, 
het gebruik en het onderhoud van allerhande bedrijfs-

functies (bijvoorbeeld gezamenlijke parkeerplaatsen, 
afvaldepot, waterzuivering,...).

 � intensief ruimtegebruik (horizontaal)

Door de bedrijfsgebouwen te verplichten om bijvoor-
beeld halfopen of gesloten te bouwen, of te verplichten 
tegen een bouwlijn aan te bouwen,... wordt ervoor ge-
zorgd dat er zo weinig mogelijk restruimten ontstaan.

 � multifunctioneel ruimtegebruik

Door de in het RUP beoogde mogelijkheid van functie-
menging (KMO, kantoor, bedrijfswoning) worden ver-
keersstromen vermeden en wordt het eigen gebruik 
van het terrein versterkt.

1.2. duurzame mobiliteit

 � efficiënt gebruik van transportmiddelen

Het is noodzakelijk om een vlotte verkeersafwikkeling 
te organiseren, met een duidelijke bewegwijzering. Dit 

helpt de bedrijven hun transportmiddelen efficiënter te 
gebruiken.

1.3. duurzame ruimtelijke inpassing

 � aandacht voor beeldkwaliteit en de be-
staande structuur

Bestaande waterlopen, vijvers en poelen, reliëf, groen-
structuur,... maar ook de positie ten opzichte van de 
(belangrijkste) wegen zijn noodzakelijke inrichtingsa-
specten om een goede inpassing van het bedrijventer-
rein in haar omgeving te realiseren. Bijvoorbeeld voor 
de locaties van waterberging en/of openbaar groen.
Daarnaast bevat het inrichtingsplan de nodige princi-
pes met betrekking tot de kwaliteit van de nieuw aan te 
leggen infrastructuur en de nieuwe bebouwing.

 � beperken van de hinder naar omlig-
gende functies
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Zowel naar het wonen als naar het landschap toe wordt 
de hinder tot een minimum beperkt. Bijvoorbeeld door 
een dichte buffer naar de woningen toe te voorzien. 
Naar het landschap kan er een landschappelijke over-
gang worden gecreëerd.

1.4. duurzame bedrijfsprocessen

 � gebruik van hoogwaardige utilities en 
nutsvoorzieningen met hoog rendement

Binnen het bedrijventerrein moeten de mogelijkheden 
voor milieuvriendelijke energievoorzieningen optimaal 
worden voorzien. Niet enkel wind- en zonne-energie 
maar ook restwarmte of restkoude, herbruik van (ge-
zuiverd) afvalwater, gebruik van regenwater,... zijn in-
teressante pistes. Ook de architectuur en het materi-
aalgebruik van de bedrijfsgebouwen kan bijdragen tot 
een lage energiekost.

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel ingebracht. 
De buffering van hemelwater afkomstig van de ver-
harde oppervlakten wordt voorzien op niveau van het 
gehele bedrijventerrein.

 � duurzaam werk- en leefklimaat

Het stimuleren van duurzaam werkklimaat is een ab-
solute must. Dit richt zich zowel op bijvoorbeeld aan-
gepaste verlichting maar ook naar een aangenaam 
werklandschap (groen, water, recreatieve routes,...). 
Ook functiemengeling door het toelaten van woningen 
binnen het bedrijfsgebouwen kan bijdragen tot een 
aangenaam werkklimaat.

 � duurzaam leefklimaat

Niet enkel de interne communicatie op het bedrijven-
terrein moet optimaal zijn maar is het ook noodzakelijk 
om een duidelijk draagvlak met de omwonenden op 
te bouwen.

Door de functiemenging van KMO, burelen en huis-
vesting voor bewakingspersoneel wordt gezorgd voor 
sociale veiligheid, levendigheid en kwaliteitsvolle voor-
zieningen.

Vanuit bovenstaande principes wordt gewerkt aan een 
duurzaam bedrijventerrein op maat van de site en op 
maat van de bedrijven. Een deel van deze principes is 
uitgewerkt in voorliggend RUP. Andere zullen verder 
nagestreefd worden door opname in de verkoopsvoor-
waarden en/of verder parkmanagement.



32 R U P  l o k a a l  b e d r i j v e n t e r r e i n  F l a n d r i a  |  f e b r u a r i  ‘ 1 2  |  w v i

2. concepten

Aan de hand van onderstaande concepten werden 
een aantal uitgangspunten voor het nieuw te ontwik-
kelen lokaal bedrijventerrein vooropgesteld.

 � concept verkeer

 � de Pastorijstraat als drager van het verkeer en als 
ontsluitingsweg naar de N50;

 � één ontsluitingspunt op de Pastorijstraat voor de 
afwikkeling van het verkeer uit de bedrijvenzone;

 � de ontsluiting van het bedrijventerrein gebeurt en-
kel via de interne wegenis van het bedrijventerrein, 
rechtstreekse ontsluiting van de bedrijfskavels op 
de aanpalende openbare wegen is niet mogelijk,

 � het profiel van de Pastorijstraat zal verbreed 
worden van de N50 tot aan de toegang tot het 
bedrijventerrein, vanaf dat punt wordt een poortef-
fect voorzien om te verhinderen dat vrachtverkeer 
via de Pastorijstraat door de kern van Zwevezele 
zou rijden;

 � voor fietsers en voetgangers wordt een bijkomen-
de toegang voorzien aan de Zonnebekestraat.

 � concept groen

 � aandacht voor groene inkleding van het bedrijven-
terrein in zijn omgeving;

 � ruime bufferzones t.o.v. de aanpalende woonbe-
bouwing langsheen de Rupsenstraat en t.o.v. het 
aanliggend agrarisch gebied aan de overzijde van 
de Zonnebekestraat;

 � transparant groenscherm ter hoogte van de N50 
om de beeldbepalende architectuur te ondersteu-
nen;

 � aanplant van groen langsheen de interne wegenis;
 � aandacht voor waterbeheersing: zoveel mogelijk 

behoud en eventuele verbreding van bestaande 
grachten en poelen.

 � concept bebouwing

 � hoogwaardige architectuur langsheen de N50 en  
langsheen de Pastorijstraat;

 � mogelijkheid tot koppeling van bedrijfsgebouwen;
 � aanbieden van percelen met een gemiddelde opp. 

van 2500m²;
 � woningen geïntegreerd in het bedrijfsgebouw.
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3. gewenste structuur - planop-
zet

De site voor het lokaal bedrijventerrein is gelegen in 
het structuurondersteunend hoofddorp Zwevezele-
Hille en sluit aan op de N50. 

De bestaande verwevenheid van functies, voorko-
mend in het bebouwingslint langs de N50, wordt on-
dersteund, voor zover deze activiteiten verenigbaar 
zijn met het wonen. Naast de inrichting van dit nieuwe 
lokale bedrijventerrein, wordt dus tevens de problema-
tiek aangepakt van de bedrijfsvestigingen die gelegen 
zijn aan de overzijde van de N50, gedeeltelijk in woon-
gebied en gedeeltelijk in agrarisch gebied. 

Deze bedrijfsvestigingen zijn steeds vergund geweest, 
maar liggen gedeeltelijk zonevreemd. Binnen onder-
havig RUP is naar een passende ruimtelijke oplossing 
gezocht om bovenvermelde problematieken op te los-
sen, deze vestigingen werden in een multifunctionele 
zone ondergebracht. Ook de bestaande bebouwing 
gelegen op de hoek gevormd door de N50 en de Zon-
nebekestraat, wordt in de multifunctionele zone opge-
nomen. 

Het nieuwe lokale bedrijventerrein betreft een kwa-
liteitsvolle locatie die veel mogelijkheden biedt: opti-
male bereikbaarheid, optimale inpassing in de omge-
ving (afwerking van de kern), visuele uitstraling van de 
gebouwen door middel van hoogwaardige architectuur 
en landschappelijke inkleding, ...

 � ontsluiting

Gezien de ligging palend aan de N50 is deze site zeer 
goed ontsloten. De ontsluiting van het bedrijventerrein 
gebeurt via één insteek op de Pastorijstraat, die alle 
verkeer verzamelt en aansluit op de N50 die geselec-
teerd is als secundaire weg type II in het PRS W-Vl. De 
Pastorijstraat wordt ingezet als ontsluiting, aangezien 
mede, op termijn ten noorden van de Pastorijstraat 
voorzien wordt in het ontwikkelen van een woonin-
breidingsgebied. Ontsluiting van bedrijfskavels, recht-
streeks op de Pastorijstraat, Zonnebekestraat of N50 
is niet toegelaten. Alle bedrijfskavels dienen via de in-
terne wegenis te ontsluiten. Bij de herinrichting van de 
Pastorijstraat (deel tussen de N50 en de toegang tot 
het bedrijventerrein) zal rekening worden gehouden 
met een maximale veiligheid voor fietsers en voetgan-
gers. Er wordt eveneens een veilige doorsteek voor-
zien voor fietsers, voetgangers en/of hulpdiensten ter 
hoogte van het eindpunt van de nieuwe interne wege-
nis op de Zonnebekestraat. 

 � indeling

Zuinig ruimtegebruik wordt nagestreefd. Het lokale be-
drijventerrein heeft een beperkte oppervlakte (bruto ca. 
6,5 ha), de maximale kavelgrootte bedraagt 5.000m², 
wat niet in de weg staat dat er binnen dit terrein ge-
streefd kan worden naar 20 bedrijfspercelen per 5 ha. 

Het bedrijventerrein wordt dus ontwikkeld voor klein-
schalige, lokale bedrijven waarbij wvi optreedt als in-
richter van het terrein en als terreinbeheerder. Voor 
het te ontwikkelen bedrijventerrein wordt dus een zone 
voor lokale bedrijven voorzien, waarbij een maximum 
terreinbezetting van 75% per perceel geldt. Een deel-
zone voor hoogwaardige architectuur wordt binnen on-

derhavige zone voorzien, en dit langsheen de N50 en 
de Pastorijstraat. Een indicatieve zone voor ontsluiting 
en groenstrook werd ingetekend. Met de groenstrook 
wordt de eigenlijke bouwvrije strook of voortuinstrook 
van de bedrijfskavels bedoeld. 

 � landschappelijke inkleding

Het te ontwikkelen terrein wordt landschappelijk in-
gekleed door middel van verschillende types groen-
schermen. 

De inkleding van het bedrijventerrein langsheen de 
westelijke zijde, dus aan de achterzijde van de be-
bouwing langsheen de Rupsenstraat, gebeurt door 
middel van een volwaardige dichte, groene buffer van 
gemiddeld 10,00 meter breedte. Langsheen de Zon-
nebekestraat wordt eveneens een massieve groen-
structuur voorzien met een gemiddelde breedte van 
10,00 meter. 

Langsheen de oostelijke zijde van het bedrijventerrein, 
dus langsheen de N50 wordt een open, transparant 
schermgroen gepland bestaande uit bv. hoogstam-
mige bomen in gazon. De bestaande gracht kan wor-
den verbreed en uitgewerkt met rietkragen. Op deze 
manier kunnen over de ganse lengte van de deelzone 
voor landschappelijke inkleding (art.1: zone voor lo-
kale bedrijvigheid), de bedrijfsgebouwen op een uni-
forme manier landschappelijk geïntegreerd worden. 

Langsheen de Pastorijstraat dienen de nodige groen-
voorzieningen die bijdragen tot een kwalitatief straat-
beeld, bij de heraanleg van het openbaar domein 
voorzien te worden; bv. hoogstambomen die het tracé 
benadrukken, … de interne openbare wegenis kan 
worden voorzien van bomenrijen langs beide zijdes. 
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 � waterbeheersing

Gelet op het feit dat er zeker verharde oppervlaktes in 
deze nieuwe bedrijvenzone zullen aangelegd worden, 
werd in het kader van duurzaam waterbeheer een con-
cept uitgewerkt voor de waterbeheersing van de zone. 

Het is de intentie om het regenwater van de zone af te 
leiden via een nieuw bufferbekken naar een bestaand 
bezinkingsbekken langs de Zonnebekestraat. Doel is 
om met het voorgestelde systeem een zo goed als 
nulafvoer te bereiken ter hoogte van de beek derde 
categorie in de Schoolstraat. 

In de zuidwestelijke hoek van de gekozen zone is nu 
al een waterpoel aanwezig. Deze waterpoel is van na-
ture in het laagste gedeelte van het terrein gelegen. 
Er werd dus voor gekozen om de infrastructuur van 
het gebied volledig aan te passen aan het bestaande 
natuurlijke systeem en deze waterpoel te behouden 
en zelfs uit te breiden.

De overloop van deze waterpoel is aangesloten op het 
vroeger al voorziene bufferbekken van de Zonnebe-

kestraat, zodat het eventuele afgevoerde regenwater 
niet rechtstreeks, maar via een ander bufferbekken 
wordt afgevoerd naar de beek derde categorie wat 
verderop. 

Doelstelling: de huidige afvoer ter hoogte van de krui-
sing Zonnebeek-Schoolstraat niet verhogen zelfs met 
de bijkomende verharde oppervlakte van de geplande 
bedrijvenzone.

Systeem: de percelen worden aangesloten op een 
aan te leggen grachtenstelsel op openbaar domein. 
Wegens het aanwezige hoogteverschil kan dit grach-
tenstelsel getrapt uitgevoerd worden qua hoogtes, zo-
dat de individuele grachten telkens optreden als buffer 
en bezinking. Ook het openbaar domein wordt afge-
leid naar de ontworpen grachten.

Deze vaststelling en voorziening, mede uiteraard een 
stipte naleving van de van rechtswege van toepassing 
zijnde voorschriften van de verordening van 1 oktober 
2004, laten in redelijkheid voorzien dat het plan geen 

betekenisvolle gevolgen zal hebben op de kwantita-
tieve toestand van het oppervlaktewater.

 � collectionering afvalwater

De nabijgelegen Rupsenstraat is uitgerust met een ge-
scheiden rioleringsstelsel. Het huishoudelijke afvalwa-
ter zal in de toekomst ook afgevoerd kunnen worden 
via de N50 naar de Aquafincollector, na de heraanleg 
van de doortocht Hille, die gepland is voor uitvoering 
in 2013.

Het regenwater wordt afgevoerd naar de Zonnebeek 
en het vuil water wordt gecollecteerd en op een gravi-
taire wijze afgevoerd richting geplande vuilwaterriole-
ring van de Kortrijksteenweg. 

 � gebruik materialen: 
 � voorkeur gres;

 � reden:
 � de meest duurzame productiemethode en te-

vens de meest duurzame qua tijdsaspect;
 � bijkomend: 

 � gebruik van spoelputten om het vuilwatersys-
teem periodiek te spoelen ( hevelsysteem ) 
zodat manuele reiniging zoveel mogelijk verme-
den kan worden;

 � aansluitingen:
 � via vooraf geïnstalleerde huisaansluitingen 

zodat vergissingen uitgesloten zijn.
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toetsing

1. watertoets

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen 
waterbeleid, in voege sinds 24-12-2003, legt een aan-
tal verplichtingen op die de watertoets genoemd wor-
den. 

De watertoets is het instrument waarmee uitvoering 
wordt gegeven aan het principe van de integratie van 
integraal waterbeleid bij de planvorming en vergun-
ningverlening die plaatsvindt in het kader van de ver-
schillende beleidsdomeinen.

De overheid die over een vergunning, plan of program-
ma moet beslissen draagt er zorg voor dat er geen 
schadelijk effect ontstaat op het watersysteem, of dat 
dit zoveel mogelijk wordt beperkt. Het watersysteem is 
het geheel van oppervlaktewater, het grondwater en 
de natuur die daarbij hoort. 

Om die eventuele schadelijke effecten te beoordelen 
worden volgende elementen bekeken: de bodemken-
merken (infiltratiemogelijkheden van de ondergrond), 
de aanwezigheid van overstromingsgebieden en de 
elementen uit het plan die schadelijke effecten kunnen 
veroorzaken. 

De voor de watertoets relevante kaarten zijn geactua-
liseerd. Er zijn een 6-tal verschillende kaarten beschik-
baar. 

 � kaarten (bron: Vlaamse milieumaat-
schappij - afdeling water, 2006)

Volgens de kaart met overstromingsgevoelige gebie-
den is het zuidelijk deel van het plangebied gelegen in 
mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

De watertoetskaart met de gebieden die gevoelig zijn 
voor grondwaterstroming werd opgemaakt om te kun-
nen nagaan in welke gebieden er minder of meer aan-
dacht moet uitgaan naar de effecten van ingrepen op 
de grondwaterstroming. Deze stroming kan worden 
beïnvloed of verstoord door ondergrondse construc-
ties: tunnels, schachten, kelders, ondergrondse gara-
ges, damwanden, kwelschermen, e.d. De richtlijnen 
voor de watertoets houden rekening met een differen-
tiatie van Vlaanderen in 3 types van gebieden, volgens 
hun graad van gevoeligheid voor grondwaterstroming. 
De kaart situeert het zuidelijk deel van het plangebied 
t.o.v. de grondwaterstromingsgevoelige gebieden als 
‘zeer gevoelig voor grondwaterstroming’, dit deel van 
de site valt binnen een zgn. type 1 gebied, in bruine 
kleur weergegeven op kaart.

Indien er in type 1 gebied een ondergrondse construc-
tie gebouwd wordt met een diepte van meer dan 3 m 
of een horizontale lengte van meer dan 50 m dient ad-
vies aangevraagd te worden bij de bevoegde adviesin-
stantie (VMM - Afdeling Water West-Vlaanderen - Cel 
grondwater - Zandstraat 255, 8200 Brugge).

Het noordelijk deel van het plangebied is gekarteerd 
als ‘weinig gevoelig voor grondwaterstroming’ (type 
3).

De watertoetskaart met de infiltratiegevoelige bodems 
werd opgemaakt om te kunnen nagaan in welke ge-

Overstromingsgevoelige gebieden 

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden
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bieden er relatief gemakkelijk hemelwater kan infil-
treren naar de ondergrond. Infiltratie van hemelwater 
naar het grondwater is belangrijk omdat daardoor de 
oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op wa-
teroverlast afneemt. Bovendien staat infiltratie in voor 
de aanvulling van de grondwatervoorraden en zo-
doende voor het tegengaan van verdroging van water-
voerende lagen en waterafhankelijke natuur. De kaart 
met infiltratiegevoelige bodems werd afgeleid van de 
bodemkaart. Het noordelijk deel van het studiegebied 
is op de kaart ingekleurd als gebied met infiltratiege-
voelige bodems (bruingrijs ingekleurd), het overig deel 
van het plangebied is gekarteerd als niet infiltratiege-
voelig. 

De watertoetskaart met infiltratiegevoelige gebieden 
is richtinggevend voor individuele ingrepen op lokaal 
niveau. Bij dergelijke ingrepen moet beslist worden of 
de aanleg van infiltratievoorzieningen of waterdoor-
latende verhardingen al dan niet zinvol zijn, en of er 
mogelijk schadelijke effecten kunnen optreden naar 
het grondwater toe, zowel kwantitatief als kwalitatief 
bij het al dan niet aanleggen van dergelijke voorzie-
ningen.

Het plangebied is op de hellingenkaart aangeduid als 
een gebied met overwegend een helling tussen 0,5 en 
5%.

Daar het reliëf zeer beperkt is zijn de erosiegevoelige 
gebieden op de erosiegevoeligheidskaart eveneens 
zo goed als onbestaande binnen het plangebied.

De site is op de winterbedkaart ingekleurd als gebied 
dat niet behoort tot het winterbed van een grote rivier.

 � mogelijke effecten van het plan

Het zuidelijk deel van het plangebied is gelegen in mo-
gelijk overstromingsgevoelig gebied. Binnen het voor-
gestelde RUP worden extra maatregelen voorzien om 
de waterafvoer van bijkomende verhardingen op te 
vangen.

Er kan dus in alle redelijkheid worden aangenomen 
dat er geen schadelijke effect is m.b.t. het beoogde 
project zelf. 

Infiltratiegevoelige bodems

Hellingenkaart Erosiegevoeligheid
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2. toetsing aan structuurplan 

De opmaak van onderhavig uitvoeringsplan kadert 
binnen de visie van het gemeentelijk ruimtelijk struc-
tuurplan Wingene (bij besluit van de deputatie van de 
provincie West-Vlaanderen op 02 september 2010 ge-
deeltelijk goedgekeurd). 

3. trage wegentoets

Op de atlas van de buurtwegen zijn er geen buurtwe-
gen ingetekend binnen het plangebied.

4. landbouwtoets

 � lokaal bedrijventerrein

Een groot deel van het  plangebied is op vandaag in 
agrarisch gebruik. Het betreft vooral weilanden. Bin-
nen het gebied is geen actief landbouwbedrijf aanwe-
zig. 

De huiskavel in het noordelijk deel, aansluitend bij de 
Pastorijstraat, is gesitueerd in agrarisch gebied. De 
bijhorende gronden worden gebruikt als weiland. Één 
perceel (Pastorijstraat, naast perceel op de hoek met 
de Hille) wordt gebruikt als akkerland.

De zuidelijk gelegen gronden worden eveneens ge-
bruikt als weilanden. 

Het betreft geïsoleerd gelegen agrarische gronden die 
niet zijn herbevestigd als agrarisch gebied.

 � tuinen van het lint langs de N50

Het uiterst oostelijk deel van het plangebied is wel her-
bevestigd als agrarisch gebied. Het betreft een strook 
t.h.v. de tuinen van het lint langs de N50. 

Met het RUP wordt het gewestplan gecorrigeerd en 
verfijnd tot op perceelsniveau waardoor dit deel van 
het plangebied meegenomen is in een multifunctione-
le zone. Er wordt geen hinder verwacht t.a.v. landbouw 
omdat de gronden op vandaag reeds grotendeels in 
gebruik zijn voor niet-landbouwdoeleinden.

op te heffen voorschriften

1. limitatieve opgaven van de 
voorschriften die worden 
opgeheven door het GRUP.

Bij goedkeuring van onderhavig plan worden de vol-
gende voorschriften opgeheven:

 � gewestplan
 � agrarisch gebied
 � woongebied

 � bpa’s - RUP’s
 � nihil

 � verkavelingen (voor die delen gelegen 
binnen het plangebied):

 � VK 5.00/37018/1280 dd 04/02/2003
 � VK 5.00/37018/1299 dd 24/03/2009 
 � VK 5.00/37018/657 dd 24/01/1964
 � VK 5.00/37018/650 dd 17/07/1964
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ruimtebalans 

Het RUP ‘lokaal bedrijventerrein Flandria’ heeft een 
totale oppervlakte van ca. 09 ha 50 are 96 ca.

De zones van het gewestplan worden gedetailleerd-
door toetsing aan de kadastrale percelering en krijgen 
volgende categorisering toegewezen:

 � gewestplan:
 � krijgt categorie landbouw: agrarisch gebied
 � krijgt categorie wonen: woongebied

Voor de multifunctionele zone worden in het RUP, voor 
het deel ten oosten van de N50, de bestaande per-
celen, gebouwen en verkavelingen opgenomen in de 
nieuwe bestemmingszone. Het betreft hier geen bij-
komende ruimte voor wonen en bedrijvigheid (m.a.w. 
geen zuivere herbestemming) maar eerder een be-
vestig van de bestaande toestand en een correctie 
t.a.v. de gewestplanbestemming. 

bestemmingen voorzien in het  RUP
bestemmingen voor inwerkingtreding van het 
RUP (gewestplan)
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art. 1: zone voor lokale bedrijvigheid 06ha 14a 93ca bedrijvigheid 06ha 14a 93ca
art. 2: multifunctionele zone 01ha 85a 65ca wonen 01ha 41a 32ca

wonen 00ha 44a 33ca
art. 3: bufferzone 00ha 59a 31ca bedrijvigheid 00ha 59a 31ca
art. 4: zone voor openbare wegenis 00ha 91a 07ca infrastructuur 00ha 91a 07ca
TOTAAL 09ha 50a 96ca 02ha 32a 39ca 07ha 18a 57ca
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planschade en planbaten

 � planschade

In toepassing van art. 2.6.1 van de Codex R.O. kan 
onder bepaalde voorwaarden een planschadevergoe-
ding worden toegekend indien op basis van een goed-
gekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan een perceel niet in 
aanmerking komt voor het afleveren van een vergun-
ning tot bouwen of verkavelen, waar dat de dag voor 
de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan 
wel het geval was.

Binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan komen geen ge-
bieden voor die aanleiding kunnen geven tot een plan-
schadevergoeding.

 � planbaten

In toepassing van art. 2.6.4 van de Codex R.O. is 
onder bepaalde voorwaarden een planbatenhef-
fing verschuldigd indien een goedgekeurd ruimtelijk 
uitvoeringsplan een in het art. 2.6.4 opgesomde be-
stemmingswijziging doorvoert, waardoor de ontwikke-
lingsmogelijkheden van de gronden verhogen. Deze 
heffing zal verschuldigd zijn bij een transactie of na het 
afleveren van een vergunning.

Binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan komen volgende 
gebieden voor die aanleiding kunnen geven tot een 
planbatenheffing: gebieden van categorie ‘bedrijvig-
heid’:

 � landbouw --->bedrijvigheid: ca. 06ha 74a 24ca.

Planbaten
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 � bestemmingswijzigingscompensatie 
en/of gebruikerscompensatie

In toepassing van art. 6.2.1. van het decreet grond- 
en pandenbeleid is onder bepaalde voorwaarden een 
compensatie van de kapitaalschade verschuldigd in-
dien een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan een 
zone, die onder de bestemmingcategorie ‘landbouw’ 
valt, omzet naar een zone, die onder de categorie 
‘reservaat en natuur’, ‘bos’ of ‘overig groen’ valt. In-
gevolge het decreet inzake gebruikerscompensatie is 
er in dezelfde gevallen gebruikerscompensatie ver-
schuldigd, indien er geen andere compensatieregeling 
(compensatie van kapitaalschade, e.a.) van toepas-
sing is.

Binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan komen geen ge-
bieden voor die aanleiding kunnen geven tot een be-
stemmingswijzigings- of gebruikerscompensatie.

 � beschermingsvoorschriftencompensatie 
en/of gebruikerscompensatie

In toepassing van art. 6.3.1. van het decreet grond- 
en pandenbeleid is onder bepaalde voorwaarden een 
compensatie van de kapitaalschade verschuldigd in-
dien een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan op 
een zone, die onder de bestemmingcategorie ‘land-
bouw’ valt,  via een overdruk betreffende ‘ecologisch 
belang’, ‘ecologische waarde’, ‘overstromingsgebied’, 
reservaat’, ‘valleigebied’ of een (door de Vlaamse 
overheid aangewezen) vergelijkbare overdruk, meer 
beperkingen op het vlak van economische aanwen-
ding oplegt dan redelijker wijze moeten geduld wor-
den.

Ingevolge het decreet inzake gebruikerscompensatie 
is er in dezelfde gevallen gebruikerscompensatie ver-
schuldigd, indien er geen andere compensatieregeling 
(compensatie van kapitaalschade, e.a.) van toepas-
sing is.

Binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan komen geen ge-
bieden voor die aanleiding kunnen geven tot een be-
schermingsvoorschriften- of gebruikerscompensatie.
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onteigeningsplan

Om de ontwikkeling en de ontsluiting van het bedrij-
venterrein te garanderen en juridisch te verankeren 
wordt een onteigeningsplan toegevoegd.

Overwegende dat onder meer de de gemeente Win-
gene bij KB van 28-01-1964 gemachtigd werd als 
stichtende vennoot op te treden bij de oprichting van 
de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische 
Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand 
(wvi), toen onder de benaming Westvlaamse Intercom-
munale voor Economische Expansie en Reconversie, 
en gelet op de oprichtingsakte van deze vennootschap 
d.d. 30-05-1964 waarbij de gemeente Wingene als 
dusdanig is opgetreden, nadien herhaaldelijk gewij-
zigd en voor het laatst bij akte d.d. 17-12-2008.

Overwegende dat:
het RUP als doel heeft het realiseren van een lokaal 
bedrijventerrein zoals bepaald in het (gedeeltelijk) 
goedgekeurd GRS Wingene d.d. 02 september 2010, 
dat in dit GRS een behoefte is aangetoond dat de ge-
meente een ruimtevraag kent van 12,9 ha; dat er op 
heden geen aanbod aanwezig is op het grondgebied 
om invulling te geven aan deze ruimtevraag;
dat de gemeente reeds geconfronteerd wordt met 
bedrijven op haar grondgebied die omwille van pro-
blemen van ruimtelijke en/of juridische aard verhuizen 
naar bedrijventerreinen in naburige gemeenten en ste-
den en omdat er geen aanbod beschikbaar was op 
haar grondgebied;
dat voorgaande duidelijk een vestigingsnood van be-
drijven aantoont en dienvolgens de hoogdringendheid 
voor het ontwikkelen van het lokaal bedrijventerrein 
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legende

op te heffen verkavelingen 1:5.000

datum aanpassing  |  fase

05612
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procedure

Bijgaand bij het besluit van de Deputatie van de 
Provincie West-Vlaanderen houdende $gedeeltelijke$ 
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
'$naam rup$' ($gemeente$)

Goedkeuringsbeslissing met ref.:
$NR. RP/DEP/2008/xxx$
Brugge, $dd-mm-jjjj$

De Provinciegriffier
(Get.) Hilaire OST

De Gouverneur-voorzitter
(Get.) Paul BREYNE

Voor eensluidend afschrift,
Namens de Deputatie

Stephaan Barbery
Adjunct-adviseur
Dienst ruimtelijke planning

0 25 50 m

1:1.000Schaal

het college van burgemeester en schepenen verklaart dat onderhavig RUP voor eenieder ter inzage heeft gelegen 
van ...................... tot ......................

zegel der gemeente
De Secretaris, De Burgemeester

gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van ......................

zegel der gemeente
De Secretaris, De Burgemeester

ligging op topografische kaart (bron: NGI) schaal 1:10.000

datum aanpassing  |  fase

tekenaar

onderlegger

datum opname BT

disclaimer

bron: CadMap 2009

de ontwerper is niet verantwoordelijk voor de absolute ligging van de planelementen
de nauwkeurigheid van de kaart wordt bepaald door de kwaliteit van de brongegevens

Caroline Verhaeghe

volgnummer naam en adres van de eigenaars woonplaats
afdeling sectie nummer

1 *Debusschere, Joseph August -1/2- 2de B 852 bouwland 4140 m² 4140 m²
Boelare 146 9900 Eeklo Art. 1 Zone voor lokale bedrijvigheid

*Claeys Marie Flore -1/2- Art. 3 Bufferzone

Boelare 146 9900 Eeklo

idem 853A bouwland 1800 m² 1800 m² Art. 1 Zone voor lokale bedrijvigheid

idem 881A bouwland 6954 m² 6954 m² Art. 1 Zone voor lokale bedrijvigheid
Art. 3 Bufferzone

idem 882A weiland 3590 m² 3590 m² Art. 1 Zone voor lokale bedrijvigheid
Art. 3 Bufferzone

idem 882B weiland 6680 m² 6680 m² Art. 1 Zone voor lokale bedrijvigheid
Art. 3 Bufferzone

idem 883 weiland 7610 m² 7610 m² Art. 1 Zone voor lokale bedrijvigheid
Art. 3 Bufferzone

2 *Huys, Erik Arthur -1/3- 2de B 854B bouwland 2790 m² 2790 m²
Brugsesteenweg 37b 8750 Wingene Art. 1 Zone voor lokale bedrijvigheid
*Huys, Rita Maria -1/3- Art. 3 Bufferzone
Hazegoedweg 50 8800 Roeselare
*Huys, Marc Omer -1/3-
Brugsesteenweg 39 8750 Wingene

3 Della Faille D'Huysse, Jean-Pierre 2de B 855A weiland 3480 m² 3480 m²
Sint-Jorisstraat 15 8000 Brugge Art. 1 Zone voor lokale bedrijvigheid

idem 855E weiland 2740 m² 2740 m² Art. 1 Zone voor lokale bedrijvigheid
Art. 4 Zone voor openbare wegenis

idem 856A weiland 2790 m² 2790 m² Art. 1 Zone voor lokale bedrijvigheid
Art. 4 Zone voor openbare wegenis

idem 857B hoeve 642 m² 642 m² Art. 1 Zone voor lokale bedrijvigheid
Art. 4 Zone voor openbare wegenis

idem 859 hooiland 1330 m² 1330 m² Art. 1 Zone voor lokale bedrijvigheid

idem 860A tuin 307 m² 307 m² Art. 1 Zone voor lokale bedrijvigheid

idem 862 weiland 4300 m² 4300 m² Art. 1 Zone voor lokale bedrijvigheid

idem 863 weiland 2630 m² 2630 m² Art. 1 Zone voor lokale bedrijvigheid

idem 864C weiland 5400 m² 5400 m² Art. 1 Zone voor lokale bedrijvigheid
Art. 4 Zone voor openbare wegenis

idem 869D weiland 2702 m² 2702 m² Art. 1 Zone voor lokale bedrijvigheid
Art. 4 Zone voor openbare wegenis

idem 870 weiland 1440 m² 1440 m² Art. 1 Zone voor lokale bedrijvigheid

idem 871A weiland 2270 m² 2270 m² Art. 1 Zone voor lokale bedrijvigheid

4 *Domein van Imewo/Intercommunale Maatschappij voor 9090 Melle 2de B 855F gascabine 82 m² 82 m²
Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen -OPSTAL-
Brusselsestwg 199
*Della Faille D'Huysse, Jean-Pierre -EIG GROND- 8000 Brugge Art. 1 Zone voor lokale bedrijvigheid
Sint-Jorisstraat 15

5 *Verscheure, Aurele Michel & Van De Putte, Gerda Magda -VG- 2de B 875C weiland 2162 m² 2162 m²
Wingenesteenweg 21 8750 Wingene Art. 1 Zone voor lokale bedrijvigheid
*Verscheure, Kristof Lieven  -BE- Art. 3 Bufferzone
Joos De Ter Beerstlaan 60 8740 Pittem

6 Eeckhout, Freddy Noël 2de B 874D 02 huis 1967 m² 888 m² Art. 1 Zone voor lokale bedrijvigheid
Kortrijksteenweg 3 8750  Wingene Art. 3 Bufferzone

67806 m² 66727 m²
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N.B. De kadastrale gegevens en oppervlakten werden opgenomen bij de dienst van het kadaster, Lange Rei 7 te Brugge. Daarenboven werd het plan opgemaakt met behulp van grafieken, de erin vermelde deeloppervlakten zijn derhalve slechts bij benadering juist.

ONTEIGENINGSTABEL
te onteigenen 

oppervlakte (m²)
kadastrale gegevens aard van het 

goed
totale 

oppervlakte (m²)
onteigenende 

macht
verwijzing naar de  stedenbouwkundige voorschriften

privaat karakter

openbaar karakter

overkapping

ondergrondse constructie

RUP lokaal bedrijventerrein Flandria

te onteigenen percelen

Onteigeningsplan
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om te kunnen overgaan tot de verwerving van de in 
het onteigeningsplan begrepen gronden.

Overwegende dat het richtinggevende gedeelte van 
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen het volgende 
stelt (blz. 450): “De realisatie van bedrijventerreinen 
dient in handen te zijn van de overheid. Dit wordt 
noodzakelijk geacht omwille van:

 � het realiseren van de differentiatie (= nood aan 
een groter aanbod om specifieke terreinen voor te 
behouden);

 � het vergroten van een reversibel ruimtegebruik 
voor economische activiteiten;

 � het vermijden van speculatie;
 � het vermijden van ongewenste functiewijzigingen;
 � een rationeler grondgebruik met bouwtechnische 

voorwaarden die extensief grondgebruik tegen-
gaan;

 � een betere fasering in de aansnijding van bedrij-
venterreinen;

 � het beschikbaar houden van voldoende betaalbare 
percelen.

Het bedrijventerrein wordt op een kwaliteitsvolle wijze 
in de omgeving ingepast, wat het profiel en het imago 
van het bedrijventerrein ondersteunt.”

Overwegende dat onderhavige procedure beoogt een 
lokaal bedrijventerrein in te richten in de omgeving van 
de N50, nauw aansluitend bij het bedrijventerrein Hille; 
dat een globale aanpak inzake infrastructuur, buffe-
ring, waterbeheersing en landscaping noodzakelijk is; 
dat zulke globale aanpak niet mogelijk is wanneer de 
gronden niet door een overheid, blijkens het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen belast met de realisatie van 
bedrijventerreinen en door art. 73, §2 van het begro-
tingsdecreet van 19-12-2003 aangewezen als over-

heid die door de Vlaamse regering gemachtigd kan 
worden om voor algemeen nut onroerende goederen 
te onteigenen voor het aanleggen van hun toegangs-
wegen en bijkomende infrastructuur, kunnen worden 
verworven;
dat een globale aanpak en uitrusting niet mogelijk is, 
en in elk geval erg bemoeilijkt en vertraagd kan wor-
den, in geval van versnippering van het eigendomssta-
tuut van het terrein; dat bovendien de particuliere ei-
genaars om speculatieve redenen kunnen opteren 
hun grond in portefeuille te houden waardoor het door 
het onderhavig RUP beoogde doel niet, of slechts met 
heel veel vertraging, kan worden gerealiseerd.

Overwegend dat vooraleer de vereiste uitrusting van 
het bestemde terrein te kunnen aanvatten, alle gron-
den dienen verworven te zijn, dat voormelde uitrus-
ting op zich ook een tijdrovende aangelegenheid is, 
dewelke gelet op de hoger vermelde dringende ves-
tigingsnood van de bedrijven, best zo snel mogelijk 
moet kunnen aangevat en gefinaliseerd worden.

Overwegend dat het noodzakelijk is de in het plan be-
grepen onroerende goederen te verwerven teneinde 
de voorschriften en doelstellingen met betrekking tot 
het beheer en inrichting, zoals in de voorschriften van 
onderhavig het RUP omschreven, te kunnen realise-
ren en de bestemmingsindeling en -invulling te kunnen 
waarmaken door middel van een publieke ontwikke-
ling.

Overwegende dat uit wat voorafgaat duidelijk blijkt 
dat het nodige moet gedaan worden om de dringen-
de vestingsnood effectief te lenigen, hetgeen slechts 
mogelijk is wanneer de wvi in de mogelijkheid wordt 
gesteld om de gronden zonodig door gedwongen ont-
eigening te verwerven.

Hiertoe wordt een onteigeningsplan toegevoegd aan 
onderhavig RUP omvattende de omlijning van een 
bedrijventerrein te Wingene-Hille en met aanduiding 
van de ligging, de kadastrale gegevens, de aard en de 
oppervlakte van de door de wvi te onteigenen onroe-
rende goederen.
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planproces

1. verzoek tot raadpleging

Het verzoek tot raadpleging werd, met de relevante 
gegevens en met inbegrip van de redenen waarom 
de initiatiefnemer meent geen planMER te moeten 
opmaken overeenkomstig art. 4.2.6, par.1, 5° van het 
DABM voor advies overgemaakt aan onderstaande 
instantie(s):

 � Provinciebestuur West-Vlaanderen, Dienst Ruim-
telijke Planning

 � Agentschap Ondernemen, Entiteit Ruimtelijke 
Economie

 � ANB - West-Vlaanderen
 � Departement MOW
 � VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer
 � Agentschap Ruimte en Erfgoed, Ruimtelijke Orde-

ning West-Vlaanderen
 � Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duur-

zame Landbouwontwikkeling

Er werd geconcludeerd dat het voorgenomen plan 
geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen 
en dat de opmaak van een planMER niet nodig is. De 
ontheffing tot opmaak van een planMER is toegekend 
op 3 juni 2011.

2. voorontwerp

2.1. adviesprocedure

Het voorontwerp RUP werd voor advies overgemaakt
aan onderstaande instanties:

 � Agentschap R-O Vlaanderen, Directie Coördinatie-
Werking

 � Agentschap R-O Vlaanderen van het Vlaams 
Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid 
en Onroerend Erfgoed, gewestelijk stedenbouw-
kundig ambtenaar

 � Provinciebestuur West-Vlaanderen, Ruimtelijke 
Planning

 � GECORO
 � Departement Landbouw en Visserij
 � Agentschap ondernemen
 � Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
 � Vlaamse Milieu Maatschappij
 � Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer 

West-Vlaanderen

2.2. plenaire vergadering

Onderhavig plan is besproken op de plenaire vergade-
ring van 7 april 2011, waarvan een verslag in bijlage. 

2.3. besprekingen adviezen

 � advies Dienst Ruimtelijke Planning, 
Provincie West-Vlaanderen

De dienst Ruimtelijke Planning geeft een voorwaarde-
lijk gunstig advies mits rekening gehouden wordt met 
volgende opmerkingen:

 � De onteigening dient voldoende gemotiveerd te 
worden met in het bijzonder aandacht voor het 
maatschappelijk belang en de hoogdringendheid. 
Er zijn momenteel onderhandelingen met de eige-
naars omtrent het verwerven van de gronden ter 
ontwikkeling van het bedrijventerrein. Om rechts-
zekerheid te krijgen omtrent de verwerving, is 
een onteigeningsplan toegevoegd. De motivering 
hiertoe is aangevuld in de toelichtingsnota.

 � Het plan bestaande toestand stemt niet overeen 
met de werkelijkheid. Tijdens de plenaire verga-
dering wordt vastgesteld dat het gebouw in de 
uiterst zuidoostelijke hoek van het plangebied niet 
vergund is. 
De plancontour is aangepast conform de grens 
van de bestaande verkaveling VK5.00/37018/650 
d.d. 17/07/1964 omdat het niet de bedoeling van 
het RUP is om zonevreemde constructies te regu-
lariseren. 

 � De multifunctionele zone dient verder uitgewerkt 
en gemotiveerd te worden. 
Het plan bestaande toestand is aangepast aan de 
feitelijke bestaande toestand. De niet vergunde 
constructie is uit het plangebied uitgesloten. Het 
opnemen van de bedrijven aan de oostzijde van 
de N50 in het RUP wordt gemotiveerd vanuit het 
bindend gedeelte van het GRS Wingene (GGK 
02-09-2010). De bepalingen m.b.t. herbouwmoge-
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lijkheden binnen deze zone worden geschrapt in 
de voorschriften (art. 2.1.1.).

 � Binnen de voorschriften worden uitzonderingen 
toegestaan voor de maximale kavelgrootte binnen 
het bedrijventerrein. Voor bedrijfsverzamelge-
bouwen blijft dit beperkt tot 1ha per perceel. Voor 
uitzonderingen i.f.v. optimale invulling van het 
terrein is geen duidelijke beperking voorzien. De 
bepaling dient geschrapt te worden of beperkt tot 
één afwijking ifv bedrijfsverzamelgebouw. 
Het voorschrift wordt aangepast tot een uitzon-
dering voor één perceel met één of meerdere 
bedrijfsverzamelgebouwen, startersinfrastructuur 
of doorgangsgebouwen.

 � Binnen het RUP moet meer aandacht uitgaan naar 
de waterhuishouding en de mogelijk overstro-
mingsgevoeligheid van het gebied.  
De principes voor waterberging uit de toelichtings-
nota worden zijn waar mogelijk ook opgenomen 
in de voorschriften. Het is niet mogelijk reeds 
definitief een specifieke zone voor de berging van 
hemelwater te voorzien in het RUP. Proeven zijn 
immers niet mogelijk indien je nog geen eigenaar 
bent. In een verdere fase, bij de inrichting van het 
bedrijventerrein zal hiermee rekening gehouden 
worden.

 � advies Ruimte en Erfgoed

Het Agentschap Ruimte & Erfgoed - gewestelijk ste-
denbouwkundig ambtenaar - geeft een gunstig advies,
aangevuld met volgende aanbevelingen:

 � De onvergunde loods in de zuidoostelijke hoek 
dient geschrapt te worden uit de plancontour van 
het RUP. 

De plancontour wordt aangepast conform de ver-
gunningstoestand.

 � Het uiterst oostelijk deel van het plangebied is 
gelegen binnen herbevestigd agrarisch gebied.  
De toelichtingsnota wordt aangepast en gecor-
rigeerd wat betreft de situering t.o.v. herbevestigd 
agrarisch gebied. De binnen het RUP opgenomen 
multifunctionele zone betreft een reeds bebouwd 
deel van het HAG.

 � De deelzone voor hoogwaardige architectuur pa-
lend aan de N50 is gesitueerd tussen 2 openbare 
wegen. Om achterkanten aan de N50 te verhinde-
ren wordt gevraagd deze zone te beperken zodat 
duidelijk is dat de gebouwen zich dienen te richten 
naar de Kortrijksteenweg. 
Het grafisch plan is aangepast.

 � Binnen het RUP kunnen geen procedurestappen 
tussen het RUP en een vergunningsprocedure 
worden opgenomen. 
Het opmaken van een inrichtingsplan als toet-
singskader voor stedenbouwkundige vergunningen  
is geschrapt in de voorschriften. Ook de verwijzing 
naar een “voorafgaandelijke schriftelijke goedkeu-
ring door de terreinbeheerder” (art. 1 - 2.4.3.) is 
geschrapt.

 � Er werden nog een aantal inhoudelijke opmerkin-
gen gegeven m.b.t. de voorschriften. 
Deze bijkomende, kleine opmerkingen zijn aange-
vuld of aangepast.

 � advies departement Leefmilieu, Natuur 
en Energie (LNE)

LNE geeft een gunstig advies, aangevuld met volgen-
de aanbevelingen:

 � Albon vraagt aandacht voor het gebruik van water-
doorlatende materialen i.f.v. infiltratie van hemel-
water  in de bodem. 
In de voorschriften worden minimale percentages 
opgelegd aangaande waterdoorlatende materialen 
en verplicht aan te leggen groenstroken.

 � LNE pleit voor gemeenschappelijke parkings. 
De voorschriften laten gemeenschappelijke par-
kings toe.

 � De bereikbaarheid van de zone via openbaar is 
onbesproken. 
De toelichtingsnota werd aangevuld.

 � advies departement Landbouw en Vis-
serij

Het departement Landbouw en Visserij geeft een 
voorwaardelijk gunstig advies mits rekening gehouden 
wordt met volgende opmerkingen:

 � De afdeling wenst erop te wijzen dat voorzieningen 
voor het bufferen van regenwater specifiek binnen 
het plangebied moeten ingeplant worden en dat 
een bijkomende belasting van het agrarisch gebied 
niet aanvaardbaar is. 
De bufferbekkens worden uiteraard binnen het 
plangebied voorzien.

 � Binnen het verzoek tot raadpleging dient de impact 
van het RUP op de bedrijfsvoering van de gebrui-
ker onderzocht te worden. 
Is aangevuld in de aanvullende nota bij het VTR.
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 � advies Vlaamse Milieu Maatschappij 
(VMM)

VMM geeft een voorwaardelijk gunstig advies mits re-
kening gehouden wordt met volgende opmerkingen:

 � De opvang van hemelwater zoals beschreven in 
de toelichtingsnota dient verankerd te worden in 
de voorschriften en aangeduid te worden op het 
grafisch plan. In de voorschriften moet de nadruk 
gelegd worden op maximaal hergebruik van he-
melwater en maximale infiltratie. 
De principes voor waterberging uit de toelichtings-
nota zijn waar mogelijk ook opgenomen in de voor-
schriften. Het is niet mogelijk reeds definitief een 
specifieke zone voor de berging van hemelwater 
te voorzien in het RUP. Proeven zijn immers niet 
mogelijk indien je nog geen eigenaar bent. In een 
verdere fase, bij de inrichting van het bedrijventer-
rein zal hiermee rekening gehouden worden.

 � advies Agentschap Wegen en Verkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer geeft een gunstig 
advies.

Voor AWV zijn er geen opmerkingen. De afdeling Be-
leid Mobiliteit en Verkeersveiligheid geeft wel een aan-
tal aandachtspunten:

 � De aantakking van de Pastorijstraat op de N50 
verdient extra aandacht m.b.t. de zichtbaarheid op 
de hoek. Er wordt opgemerkt dat de Pastorijstraat 
en vrij smal profiel heeft. 
Met het RUP wordt voorzien in een verbreding van 
de Pastorijstraat tussen de N50 en de toegang tot 
het bedrijventerrein om het kruisen te vergemakke-

lijken. Er zal onderzocht worden of in de Pasto-
rijstraat een linksafslagstrook voorzien kan worden 
richting Hille. De bebouwing op de hoek beschikt 
over een eigen private parking die bereikbaar is 
vanaf de N50, geparkeerde wagens belemmeren 
dus in principe niet het zicht naar de N50 toe.

 � Er wordt gevraagd naar een visie betreffende het 
poorteffect. 
In de voorschriften is opgenomen dat het poortef-
fect bedoeld is om doorgaand vrachtverkeer vanaf 
de N50 richting kern te vermijden.

 � Er wordt gevraagd naar gemeenschappelijke 
parkings. 
De voorschriften laten gemeenschappelijke par-
kings toe.

 � Er wordt gevraagd voldoende aandacht te beste-
den aan de aansluiting van de zone op het functio-
neel fietsroutenetwerk langs de N50. 
Bij de inrichting van het bedrijventerrein en bij de 
herinrichting van de Pastorijstraat zal hiermee 
rekening gehouden worden.

3. ontwerp

3.1. voorlopige vaststelling

Het ontwerp RUP werd voorlopig vastgesteld in de ge-
meenteraad van 26 september 2011 

3.2. openbaar onderzoek

Het ontwerp RUP heeft ter inzage gelegen van 10 ok-10 ok-
tober 2011 tot en met 9 december 2011.

3.3. advies gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
(GECORO) heeft de adviezen en bezwaren behan-
deld in zitting van 11 januari 2012. Het advies van de 
GECORO is terug te vinden in bijlage.

3.4. besprekingen adviezen/
bezwaren en aanpassingen 
document

Er zijn geen bezwaarschriften ingediend tijdens het 
openbaar onderzoek. De gemeente heeft advies 
ontvangen van de provincie West-Vlaanderen en de 
Vlaamse Overheid, Ruimtelijke Ordening. Een over-
zicht van de adviezen vind je in bijlage terug.

Het ontwerp RUP werd aangepast ingevolge het ad-
vies van de GECORO op de volgende punten:

 � aanvulling van het luik ‘landbouwtoets’ voor wat 
betreft de gedeeltelijke ligging binnen herbevestigd 
gebied;
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 � toonzalen enkel toegelaten met een max. van  
20 % van de bebouwde gelijkvloerse oppervlakte 
én gerelateerd aan de hoofdfunctie van het bedrijf;

 � in de bestemmingsvoorschriften is verduidelijkt dat 
groothandel wel kan en autonome kleinhandel niet;

 � de bepaling dat de terreinbeheerder de ligging van 
de deelzone voor ontsluiting en groenstructuur 
dient te bepalen, is geschrapt;

 � navolgen van de richtlijn betreffende digitale uit-
wisseling van RUP’s.

3.5. definitieve vaststelling

Definitieve vaststelling gemeenteraad: 27 februari 
2012.



b
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  ontheffi ng planMER
  verslag plenaire vergadering
  adviezen n.a.v. plenaire vergadering
  verslag Gecoro
  advies openbaar onderzoek Dienst Ruimtelijke Planning, provincie West-

Vlaanderen
  advies openbaar onderzoek Ruimtelijke Ordening, West-Vlaanderen
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v e r s l a g
p l e n a i r e  v e r g a d e r i n g

opdracht Wingene – Voorontwerp RUP lokaal bedrijventerrein Flandria 
dossiernummer 05612 
datum 07/04/2011 
uur 09u00 
plaats Gemeentehuis Wingene 
volgende vergadering -
verslaggever Kathy Danneels, wvi 
bijlage(n) 8

aanwezig          A 
verontschuldigd       VO   
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1. inleiding  

1.1. adviesvraag 

Volgende instanties werden om advies gevraagd: 
Ruimte en Erfgoed, Directie Coördinatie 
Ruimte en Erfgoed, Afdeling West-Vlaanderen, gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 
Dienst Ruimtelijke Planning, provincie West-Vlaanderen 
GECORO 
Departement Landbouw en Visserij 
Agentschap Ondernemen 
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
Vlaamse Milieu Maatschappij 
Agentschap Wegen en Verkeer 

1.2. schriftelijke adviezen 

De binnengekomen adviezen van niet aanwezige besturen: 
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) 
Het voorontwerp RUP wordt gunstig geadviseerd. 
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), Dienst Veiligheidsrapportage 
Er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapport opgemaakt te worden. 
Departement Landbouw en Visserij 
Het voorontwerp RUP wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 
Vlaamse Milieu Maatschappij 
Het voorontwerp RUP wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 
Agentschap Wegen en Verkeer 
Het voorontwerp RUP wordt gunstig geadviseerd. 
GECORO 
Het voorontwerp RUP wordt gunstig geadviseerd. 

Adviezen van aanwezige besturen: 
Dienst Ruimtelijke Planning, provincie West-Vlaanderen 
Het voorontwerp RUP wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 
Ruimte en Erfgoed, Afdeling West-Vlaanderen, gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 
Het voorontwerp RUP wordt gunstig geadviseerd. 

2. bespreking van de adviezen 

Het opzet en de context van het RUP worden kort toegelicht door wvi. Het RUP is een herneming van een 
door de minister van goedkeuring onthouden BPA. 

Bij de bespreking worden de adviezen (in bijlage) door de aanwezigen toegelicht, waarbij op een aantal 
elementen dieper wordt ingegaan. 

In de eerste plaats worden de adviezen van de aanwezige besturen overlopen: 

2.1. schriftelijk advies Dienst Ruimtelijke Planning, provincie West-Vlaanderen 

De belangrijkste aandachtspunten zijn: 

Er wordt opgemerkt dat het plan bestaande toestand niet overeenstemt met de werkelijkheid 
(luchtfoto’s).
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Het plan wordt aangevuld en aangepast. 

Binnen de voorschriften worden uitzonderingen toegestaan voor de kavelgrootte. Voor 
bedrijfsverzamelgebouwen blijft dit beperkt tot 1ha per perceel. Voor uitzonderingen i.f.v. optimale 
invulling van het terrein is geen duidelijke beperking voorzien. De totaliteit van de 
uitzonderingspercelen wordt beperkt tot 2/5 van de totale uitgeefbare oppervlakte. 
De provincie vraagt de uitzondering te beperken tot één geval of zelfs te schrappen om het PRS te 
volgen. Het voorschrift wordt aangepast tot een uitzondering voor één perceel met één of meerdere 
bedrijfsverzamelgebouwen, startersinfrastructuur of doorgangsgebouwen. 

Het voorliggend plan is globaal gezien in overeenstemming met de bepalingen van het PRS en van 
het GRS. In het bindend gedeelte van het GRS is het voorzien van een nieuw lokaal bedrijventerrein 
‘Hille-West’ van ca. 5 ha opgenomen als bindende bepaling. Het RUP voorziet in ca. 6 ha netto 
oppervlakte i.f.v. lokale bedrijvigheid.  
Gezien de voorziene locatie een ruimtelijk geheel vormt is de provincie van mening dat aanvaard 
kan worden dat het gebied volledig ontwikkeld wordt. 

In het RUP zijn de bestaande woningen en bedrijven langsheen de N50 opgenomen in een 
multifunctionele zone. De provincie stelt voor de plancontour af te stemmen op de 
gewestplanbestemming en wijst erop dat het niet de bedoeling kan zijn dat het RUP zonevreemde 
constructies regulariseert. Ruimte en Erfgoed deelt deze mening en wijst erop dat het gebouw in de 
uiterst oostelijk hoek van het plangebied niet vergund is. In de voorschriften worden extra 
mogelijkheden voorzien bij herbouw t.a.v. de terreinbezetting, deze mogelijkheid dient geschrapt te 
worden. 
De plancontour zal aangepast worden conform de grens van de verkaveling VK5.00/37018/650 d.d. 
17/07/1964. Mevr. Smets maakt een kopie over van het stedenbouwkundig attest voor de loods 
(Kortrijksteenweg 20). De bepalingen m.b.t. herbouw (art.2 - 2.1.1.) worden aangepast. 

Wat betreft de deelzone voor hoogwaardige architectuur (art.1 - 1.3.) wordt gevraagd de nodige 
garanties in te bouwen zodat de zone niet kan komen te vervallen als gevolg van de toegelaten 
flexibiliteit.
De voorschriften zullen aangepast en aangevuld worden zodat palend aan de Pastorijstraat en de 
Kortrijksteenweg maximaal wordt ingezet op architecturale kwaliteit.   

Inzake de waterhuishouding wordt gewezen op de mogelijks overstromingsgevoeligheid van het 
gebied en het feit dat de resultaten van de MER screening hieromtrent mogelijk nog belangrijke input 
kunnen geven. De provincie vraagt de in de toelichting uitgewerkte aanpak te vertalen naar de 
voorschriften en deze eventueel ook planmatig aan te duiden.  
Omdat de gegevens van de MER screening m.b.t. de poel in de zuidwestelijke hoek van het terrein 
nog niet gekend zijn, is er voor geopteerd om op het plan nog geen zone af te bakenen voor 
waterberging. Waar mogelijk zal het RUP op dit punt nog aangevuld worden.  

De binnen de toelichtingsnota opgenomen motivatie voor onteigening is te vaag, de 
hoogdringendheid en aandacht voor het maatschappelijk belang dient afdoende aangetoond te 
worden. 
De motivatie wordt in de toelichtingsnota aangevuld. 

2.2. schriftelijk advies Ruimte en Erfgoed, Afdeling West-Vlaanderen 

De belangrijkste aandachtspunten zijn: 

Het voorliggend plan is globaal gezien in overeenstemming met de bepalingen van het RSV. Er 
wordt opgemerkt dat het uiterst oostelijk deel van het plangebied gelegen is binnen herbevestigd 
agrarisch gebied. Gezien het een gewestplancorrectie tot op perceelsniveau betreft, wordt hier geen 
hinder verwacht.  
De toelichtingsnota zal worden aangevuld en gecorrigeerd wat betreft de situering t.o.v. agrarisch 
gebied.  
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Het voorliggend plan is globaal gezien in overeenstemming met de bepalingen van het GRS. 
Conform de bindende bepalingen in het GRS wordt het lint langs de N50 geherstructureerd. Het 
woongebied wordt in het RUP in beperkte mate uitgebreid binnen de gewestplanbestemming 
agrarisch gebied. Deze beperkte herbestemming wordt aanvaardbaar geacht. Wel is de loods in de 
uiterst oostelijke hoek van het plangebied niet vergund en dient deze dus uit het RUP geschrapt te 
worden. 
De plancontour zal aangepast worden om de loods buiten het plangebied te laten. 

Aan de zuidelijke en de westelijke rand van het plangebied is een bufferzone voorzien. Binnen deze 
buffer kunnen volgens de voorschriften (p. 29) ook voorzieningen t.b.v. waterberging voorzien 
worden. Vanuit Ruimte en Erfgoed wordt aangegeven dat 10 meter buffer te beperkt is om zowel 
waterbuffer als een gesloten groenscherm te kunnen realiseren.  
Het is niet de bedoeling de waterberging volledig binnen de bufferzone te voorzien, maar gebruik te 
maken van de bestaande poel in de zuidwestelijke hoek van het terrein en te werken met 
langsgrachten binnen het terrein. De bezorgdheid van Ruimte en Erfgoed wordt bijgetreden. Het 
RUP zal waar mogelijk nog aangevuld worden op dit punt, rekening houdende met de adviezen in 
het kader van de MER screening. 

De deelzone voor hoogwaardige architectuur palend aan de N50 is gesitueerd tussen 2 openbare 
wegen. Er wordt gevraagd deze zone te beperken zodat duidelijk is dat de gebouwen zich dienen te 
richten naar de Kortrijksteenweg. 
Het grafisch plan zal worden aangepast. 

Binnen de inrichtingsvoorschriften voor de zone voor lokale bedrijvigheid wordt verwezen naar een 
inrichtingsplan en naar ‘schriftelijke goedkeuring van de terreinbeheerder’. Binnen een RUP kunnen 
echter geen bijkomende procedures opgenomen worden. 
De voorschriften zullen aangepast worden. Er kan verwezen worden naar een informatieve 
inrichtingsstudie bij te voegen in het kader van een bouwdossier. 

Tijdens de vergadering worden vervolgens kort de binnengekomen adviezen van de niet aanwezige 
instanties overlopen: 

2.3. schriftelijk advies departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) 

De bereikbaarheid van het bedrijventerrein met het openbaar vervoer, te voet en met de fiets zou 
iets meer aan bod mogen komen. 
Dit wordt aangevuld in de toelichtingsnota. 

De dienst Veiligheidsrapportage heeft beslist dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport dient 
opgemaakt te worden, en dat er voor wat het aspect externe veiligheid betreft geen verdere actie 
ondernomen dient te worden. 

2.4. schriftelijk advies departement Landbouw en Visserij 

Het plangebied van het RUP is volgens het gewestplan gelegen in agrarisch gebied en in mindere 
mate in woongebied. Het agrarisch gebied is niet herbevestigd, waardoor het RUP voor de afdeling 
Duurzame Landbouwontwikkeling aanvaardbaar wordt geacht. Er wordt wel op gewezen dat binnen 
het verzoek tot raadpleging onderzocht dient te worden wat de impact op de bedrijfsvoering van de 
gebruikers van de gronden zal zijn om zo eventueel milderende maatregelen voor te stellen. 

Het bufferen van regenwater mag in geen geval afgewenteld worden op het omliggende agrarisch 
gebied. 
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Er wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd, mits rekening gehouden wordt met de in het advies 
geformuleerde opmerkingen. 

2.5. schriftelijk advies Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) 

Aansluitend bij de opmerkingen van de Dienst Ruimtelijke Planning en van Ruimte en Erfgoed wordt 
gevraagd voldoende ruimte te vrijwaren voor waterbeheersing en hiervoor in het RUP de nodige 
garanties in te bouwen. Het RUP wordt om die reden voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

2.6. schriftelijk advies Agentschap Wegen en Verkeer 

De afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid duidt om de mogelijk beperkte zichtbaarheid op 
het kruispunt Pastorijstraat/N50 als er geparkeerd wordt voor de bebouwing op de hoek. 
Tijdens de plenaire vergadering wordt opgemerkt dat met het RUP voorzien wordt in een verbreding 
van de Pastorijstraat. Er zal onderzocht worden of in de Pastorijstraat een linksafslagstrook voorzien 
kan worden richting Hille. De bebouwing op de hoek beschikt over een eigen private parking die 
bereikbaar is vanaf de N50. 

2.7. schriftelijk advies GECORO 

Geen opmerkingen. 

3. besluit 

De wvi maakt het verslag en zendt dit door naar de gemeente ter goedkeuring en voor verzending 
naar de advies verlenende instanties. 
De schriftelijke adviezen worden in bijlage toegevoegd. 
De genodigden die aanwezig waren op de vergadering kunnen binnen de 14 dagen na ontvangst 
van het verslag opmerkingen formuleren bij het verslag. 
Het plan wordt aangepast en aangevuld aan de schriftelijke adviezen en aan de bespreking ervan in 
de vergadering. 
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